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O Brasil tem experimentado
um dos piores momentos de sua história.
Escândalos, desvios de recursos, corrupção, 

empresários de renome e até então de reputação 
ilibada condenados e presos junto aos políticos, 
economia derrapando e desemprego assombrando 
as famílias brasileiras pioram o contexto em que a 
igreja se encontra inserida.

Recentemente, uma greve de caminhoneiros bo-
tou a pá de cal num ambiente sombrio, assustador, 

contaminado. Bastaram 11 dias para que o caos se 
estabelecesse e o povo percebesse que o risco de 
uma iminente crise nunca se mostrou tão presente 
conforme se notou.

Em meio ao um circo dos horrores, o governo, 
em crise, se mostrou perdido.

Enquanto isso, o adversário tenta minar a famí-
lia, incentivando a imoralidade, combatendo os va-
lores éticos e pregando a pós-verdade baseada no 

       princípio “é assim mesmo”.
A Nação só não está pior por conta da igreja 

(ainda) permanecer na terra, orando, clamando, in-
tercedendo pelas autoridades e pedindo a miseri-
córdia divina.

O momento requer súplicas.
Diante de tantas constatações, mais uma a 

dispensar qualquer comentário: o Brasil precisa 
de Deus.

Oremos!

O Brasil precisa de Deus!O Brasil precisa de Deus!



O Arado Junho 201802

CREMOS em um só Deus, 
eternamente subsistente em 
três pessoas: Pai,  Filho e Espírito 
Santo (Dt 6.4; Mt28.19; Mc 
12.29). Na inspiração verbal 
da Bíblia Sagrada, única regra 
infalível de fé normativa para a 
vida e o caráter cristão (2º Tm 
3.14-17). No nascimento virginal 
de Jesus, em sua morte vicária e 
expiatória, em sua ressurreição 
corporal dentre os mortos e 
sua ascensão vitoriosa aos céus 
(Is 7.14; Rm 8.34; At 1.9). Na 
pecaminosidade do homem que 
o destituiu da glória de Deus, e 
que somente o arrependimento 
e a fé na obra expiatória e 
redentora de Jesus Cristo é que o 
pode restaurar a Deus (Rm 3.23; 
At 3.19). Na necessidade absoluta 
do novo nascimento pela fé em 
Cristo e pelo poder atuante do 
Espírito Santo e da Palavra de 
Deus, para tornar o homem digno 
do reino dos céus (Jo 3.3-8). No 
perdão dos pecados, na salvação 
presente e perfeita e na eterna 
justificação da alma recebidos 
gratuitamente de Deus pela fé 
no sacrifício efetuado por Jesus 
Cristo em nosso favor (At 10.43; 
Rm 10.13; 3.24-26; Hb 7.25; 5.9). 
No batismo bíblico efetuado por 
imersão do corpo inteiro uma 
só vez em águas, em nome do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo, 
conforme determinou o Senhor 
Jesus Cristo (Mt 28.19; Rm 6.1-
6; Cl 2.12). Na necessidade e 
na possibilidade que temos de 
viver em santidade mediante a 

obra expiatória e redentora de 
Jesus no Calvário, através do 
poder regenerador, inspirador 
e santificador do Espírito Santo, 
que nos capacita a viver como 
fiéis testemunhas do poder de 
Cristo (Hb 9.14; 1Pe 1.15). No 
batismo bíblico com o Espírito 
Santo que nos é dado por Deus 
mediante a intercessão de 
Cristo, com a evidência inicial 
de falar em outras línguas, 
conforme a sua vontade (At 
1.5; 2.4; 10.44-46; 19.1-7). Na 
atualidade dos dons espirituais 
distribuídos pelo Espírito Santo 
à Igreja para sua edificação, 
conforme a sua soberana 
vontade (1ª Co 12.1-12). Na 
segunda vinda premilenial de 
Cristo, em duas fases distintas. 
Primeira - invisível ao mundo, 
para arrebatar a sua Igreja 
fiel da terra, antes da grande 
tribulação; segunda - visível 
e corporal, com sua Igreja 
glorificada, para reinar sobre o 
mundo durante mil anos (1º Ts 
4.16,17; 1º Co15.51-54; Ap 20.4; 
Zc 14.5; Jd 14). Que todos os 
cristãos comparecerão ante ao 
tribunal de Cristo, para receber 
a recompensa dos seus feitos 
em favor da causa de Cristo 
na terra (2ª Co 5.10). No juízo 
vindouro que recompensará os 
fiéis e condenará os infiéis (Ap 
20.11-15). E na vida eterna de 
gozo e felicidade para os fiéis e 
de tristeza e tormento para os 
infiéis (Mt 25.46).

CREMOS

O conjunto de mocidade “Ebenézer” que completou 30 anos de vitórias na presença do Salvador

Pr. Isaías atuou pregando Nome do Senhor foi adorado Pr. setorial prestigiou o evento

MESA DA PRESIDÊNCIA
Pr. Dr. Elias Cardoso
Presidente
Pr. Joinville Albernaz
1º Vice-Presidente
Pr. José Nicolau
2º Vice-Presidente
Pr. Geremias Tiófilo Pereira
3º Vice-Presidente
Pr. Orlando Soares da Silva
4º Vice-Presidente

EXPEDIENTE

Pr. Flávio Roberto Pena
5º Vice-Presidente
Pr. José Antonio de Farias Filho
6º Vice-Presidente
Pr. Davi Bispo Nunes
7º Vice-Presidente
Pr. Maílton Silva Santos
8º Vice-Presidente

MEMBROS DA PRESIDÊNCIA
Pr. Alexandre. S. Moreira
Pr. Alexandre de Oliveira
Pr. Antonio Lopes da Silva
Pr. Fernando Pontes Sartini

Pr. Joel Barbosa
Pr. José Diniz Melo da Silva

COORD. NACIONAL EBFO/REVISTA
Pr. Israel Januário da Fonseca

SECRETARIA GERAL
Pr. Josué de Oliveira Ottavio
Pr. Erivaldo Soares de Souza

ADMINISTRATIVOS
Pr. João Tancredo
Ev. Edson Domenicalli

ASSESSORIA
Pr. Arnaldo Ferreira da Silva
Pr. Antonio de Oliveira
Pr. Edson Arantes de Oliveira
Pr. Eliziário Silva Santos
Pr. Marcio Alexandre L. Falcão
Pr. Wagner Luís dos Santos

Jornal O Arado - Mensal
Órgão informativo da
Assembleia de Deus do
Ministério de Perus

Pr. Dr. Elias Cardoso
Pres. Conselho de Administração

Célio Campos
Dir. Exec. e de Redação
(Textos)

Charles Santos
Diagramação

Redação: (11) 3915-9205
contato@oarado.com.br

Rua João Batista Fanton, 505
Perus, São Paulo/SP
CEP: 05203-180

Impressão
OESP Gráfica

Avivamento e conversão nos 30 anos do conjunto “Ebenézer”. No jardim Flórida

FCO. ROCHA-SP - Em meio 
à dispensação da graça divinal 
e ações do Espírito Santo jun-
to aos presentes, a congrega-
ção no jardim Flórida, liderada 
pelo pastor Dori Edson, ergueu 
voz e mãos em sinais de agra-
decimentos pela passagem 
do 30º aniversário alcançado 
pelo conjunto de jovens “Ebe-
nézer”. Cultos comemorativos 
se processaram nas noites dos 
dias 25 e 26 de maio.

Assim que o evento foi de-
clarado como aberto por conta 
do pastor, a liderança foi des-
tinada aos membros da dire-
toria de jovens, exercida pelo 
cooperador Reinaldo Paes dos 
Santos e Bruno Alves. Na re-
gência atuaram Abner, Abraão 

e Tatiane Reis.
O Senhor impactou vi-

das, tanto a partir dos lou-
vores apresentados pelos 
componentes do coral jo-
vem aniversariante como 
por intermédio dos visitan-
tes e adoradores, caso das 
cantoras Ester e Camilli. Os 
mistérios se revelaram ta-
manha a unção sobrevinda 
ao templo durante as ado-
rações apresentadas.

Festa de repercussão, o 
aniversário da juventude 
foi concebido sob o tema 
“Guarda o que tens para que 
ninguém tome a tua coroa” 
(Apoc 3:11). E a partir do in-
trigante enunciado bíblico 
revelado pregaram a palavra 

santa os pastores Isaías de 
Oliveira e Thiago Santos. Ja-
nelas divinas foram abertas 
e bençãos derramadas sobre 
vidas que se colocaram pe-
rante o altar divino.

Por fim, ainda que o even-
to tenha se realizado em meio 
à semana em que houveram 
várias paralisações no Brasil 
por conta dos caminhoneiros, 
o Eterno foi fiel, permitiu com 
que o público presente supe-
rasse as expectativas, a igreja 
e a mocidade se alegrou e o 
nome soberano do Salvador 
foi entronizado.

A congregação no jardim 
Flórida está ligada ao setor 
Água Vermelha, cujo líder é o 
pastor Elias Ebenézer.

Fotos: Divulgação
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Embora se tratasse de uma sexta-feira (abertura), comparecimento juvenil foi regular na noite

Membros da diretoria se mantiveram participativos ao conclave em todos os cultos festivosAlisson cantou e pregou na 6ª Pr. Sérgio Luiz: encerramento

Mocidade comemora mais um ano
de realizações ao promover pré-UMADEMP

SÃO PAULO/SP – Sob o 
tema “Jovens descobrindo o 
Deus de Jacó” (Gn 28:16), a 
mocidade que forma o con-
gresso da UMADEMP na re-
gional jardim Cachoeira, se 
organizou de maneira festiva 
e rendeu cultos ao Todo Po-
deroso nos dias 11, 12 e 13 
de maio. Na liderança regional 
atuaram o pastor Eliezer Ribei-
ro, presbítero Joabe Fernan-
des, evangelista Melkzedek 
Silva, diáconos Willinson Costa 
e Mizael Silva. 

Louvores pentecostais, ple-
nitude em meio à graça que 
superabundou vidas e minis-
trações serviram não apenas 
para transformar vidas como 
orientá-las a prestar um culto 
melhor ao Senhor. Poderosos 
louvores entoados pela dupla 
convidada “Alisson e Neide”, 
levou os jovens às lágrimas. 
Na regência do vocal atuaram 
a diaconisa Ediliane Pinheiro, 
Davi Santos e Luiz Fernando.

Deus trabalhou com proprie-

dade em meio ao acontecimen-
to patrocinado pela juventude.

Além dos tributos e louvores 
de qualidade elevada, a parti-
cipação da membrasia foi algo 
especial, vez que o templo-se-
de se manteve superlotado ao 
longo dos cultos festivos. Tanto 
que na abertura, por exemplo, 
antes do cantor Alisson da (du-
pla Alisson e Neide) pregar, se 
revezaram na arte de tributar 
louvores ao reino santo o vocal, 
as regionais vila Santa Maria, 
Souza e Parada de Taipas.

SÁBADO INESQUECÍVEL

Deus foi maravilhoso com 
o seu povo, a exemplo do que 
vinha ocorrendo nos dias e em 
cultos anteriores. 

Os componentes do vocal 
regional do pré-UMADEMP 
se colocaram em posição de 
hospedeiros, recebendo com-
panheiros que enfrentaram 
desafios semelhantes para 
prestigiá-los, mediante louvo-
res, adorações e glorificações 

ao nome santo. Assim ocorreu 
com a caravana da regional de 
Franco da Rocha. Todos ado-
raram e lágrimas rolaram em 
dezenas de rostos, tocados 
que foram pelo poder da un-
ção que permitiu a sensação 
maravilhosa do sobrenatural 
em plena ação. 

A postos como servos, à es-
pera de “algo mais” da parte do 
Senhor, jovens foram impac-
tados em decorrência de uma 
mensagem repleta de poder, 
graça e conhecimento, profe-

rida por intermédio do pastor 
Sergio Luiz (AD Fco. da Rocha) 
que ministrou no tema, confir-
mando o que já era comum a 
todos, ou seja, a manutenção 
da glória perante a casa resulta 
tão somente de cada um abrir 
o coração e dar lugar ao Espíri-
to Santo para que opere. 

Fartos da glória derrama-
da, comunhão estreitada e 
contemplando as mãos divi-
nas operar de diversas formas, 
os jovens encerraram o even-
to anual na noite de domingo, 
sendo homenageados pelos 
departamentos musicais da 
sede que estiveram em plena 
atividade, ao longo do chama-
do “Culto da Família”. 

De crianças às senhoras, 
todos adoraram ao Senhor. 
Como de costume, os momen-
tos de adorações se destaca-
ram em meio à festa, eviden-
ciando os jovens que ainda 
encontraram forças físicas 
para compor o grande coral da 
UMADEMP.

Fotos: Mateus Marcos
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O conjunto do círculo de oração “Rosa de Saron”, que adorou ao Pai na celebração de 35 anos

Missª Adriana pregou na abertura Sandra Marques atuou adorando Sofia Cardoso foi outra boa atraçãoCasal pastoral se alegrou na festa Missª Mariza Umbelino ministrou

JD. ESPERANÇA SE REGOZIJOU MEDIANTE CELEBRAÇÕES INERENTES AO TEMPLO E AO CÍRCULO DE ORAÇÃO

FCO. MORATO/SP – De 4 a 
6 de maio, a sede setorial lo-
cal, liderada pelo pastor Ma-
noel Benício e esposa, a dia-
conisa Lindalva, se preparou 
para receber o povo que fes-
tejou os 35 anos de existência 
do templo-sede e do conjunto 
do círculo de oração “Rosa 
de Saron”. Dias de plenitude, 
alegria e sobretudo conquis-
tas espirituais recordadas em 
meio à massa humana que 

compareceu ao trabalho.
Assim que os trabalhos fo-

ram inaugurados, a liderança 
foi remetida ao departamento 
feminino. A coordenadora Lin-
dalva contou com o apoio de 
todas as membros da direto-
ria, sobretudo das dirigentes, 
diaconisas Maria Fragoso e 
Maria de Oliveira que se alter-
naram no auxílio dos cultos. 
Na regência do vocal atuaram 
Eliete, Valéria e Denise.

Foram três dias de muitas 
bênçãos e maravilhas com-
partilhadas. Deus usou de for-
ma gloriosa componentes do 
conjunto, representações vi-
sitantes, cantores convidados 
(Sandra Marques e Sofia Car-
doso) e os preletores, todos 
superando em muito as ex-
pectativas dos organizadores 
da grandiosa festividade.

Concebido sob o tema 
“Mulheres adorando na ad-

versidade” (Hq 3:17), os cul-
tos traduziram a cada um o 
real significado em servir ao 
Senhor e se tornar totalmen-
te dependente de sua vonta-
de. Esclarecimentos à luz da 
palavra santa, testemunhos, 
milagres, libertações, restau-
rações, cativeiros virados, 
tudo possibilitado à crença 
decorrente da audição do 
evangelho pregado.

Na função, como preletoras 
atuaram as missionárias Adria-
na Santos (sexta feira) e Mariza 
Umbelino (sábado) – instru-
mentos e vasos de honra em 
meio ao templo que foi abalado 
pelas potentes mãos divinas.

Em se tratando das carava-
nas que se alternaram no de-
correr dos dias, destaque aos 
comparecimentos de igrejas 
pertencentes aos bairros jar-
dins Antomar, Arpoador, Santa 
Catarina, Nova Belém, sede, 
vila Suíça, Água Vermelha, Se-
tor 02, Subsede e parque 120.

Várias membros da diretoria 

do pré-CIBEMP marcaram pre-
senças nos cultos festivos. A líder 
regional do CIBEMP é a missio-
nária Eliane de Oliveira Ottavio.

FESTA DO TEMPLO

Durante o chamado “Culto 
da Família”, se processou o mo-
mento solene onde todos ma-
nifestaram a gratidão ao Eter-
no em decorrência de mais um 
ano do templo-sede setorial. 
Emoções e alegria em meio 
às lágrimas que insistiam em 
brotar junto aos olhos dos que 
têm tido a oportunidade de 
testemunhar o cumprimento 
das promessas santas da parte 
de Deus junto à igreja.

Departamentos se alter-
naram adorando ao Mestre. 
O conjunto das irmãs ainda 
atuou na qualidade de parti-
cipação especial e de pronto 
a mensagem de poder e escla-
recimentos foi pregada, tendo 
como seu expositor oficial o 
pastor Thiago.

Fotos: Divulgação
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Grupo tem utilizado a dramatização para adorar o nome santo do Senhor 

Grupo de coreografia “Expressão de Adoração”
promoveu primeira festividade

STA. GERTRUDES-SP – Sob 
o tema “Levantai, ó portas, as 
vossas cabeças; levantai-vos, 
ó entradas eternas, e entrará 
o Rei da Glória” (Sl. 24:9 ) e 
perante membros, convidados 
e visitantes, o grupo de gesto 
“Expressão de Adoração” re-
alizou festividade alusiva ao 
primeiro aniversário do de-
partamento. Deus trabalhou 
de várias formas e vidas foram 
transformadas.

As celebrações ganharam 

corpo nos dias 6 e 7 de abril, 
e sob a regência da irmã Ta-
miris Souza, o conjunto se 
preparou e ofereceu as me-
lhores apresentações a Deus, 
permitindo oportunidades 
extras para os cantores, 
como Isabela e Roberval que 
mandaram os louvores para 
os altos céus. 

O Senhor falou tremenda-
mente através da mensagem, 
utilizando a vida de seus ser-
vos, principalmente ao inspi-

rá-los perante a palavra santa.
No culto inaugural, a mi-

nistração ficou a cargo do 
presbítero Clóvis Gonçalves 
enquanto que no sábado, a 
irmã Cristiane deu lugar ao 
Mestre que tocou com pro-
fundidade nos corações, re-
novando forças e permitindo 
com que todos fossem impac-
tados pelo Redentor.

Na retaguarda, junto aos 
obreiros e liderança geral, 
importantes presenças do 
pastor presidente regional, 
Agnaldo Rodrigues Vaz e de 
sua esposa, a missionária 
Dionete Vaz. 

(Com colaboração de Zamaia 
Couto, de Santa Gertrudes)

PERUS: Av. Dr. Sílvio De CAmpoS, 397
JORDANÉSIA: ruA vereADor mArio mArColongo, 124
POLVILHO: Av. TenenTe mArqueS, 1880

(11) 4448-5729 / 3916-1625 / 3974-4616

ENDEREçOS: tELEfONES:

Divulgação
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Conjunto de mocidade local que agradeceu ao Senhor por mais um ano de grandes vitórias

União foi novamente aprovada pelo Eterno, que operou milagres e avivou os integrantes

Pr. Gilberto Cardoso: regional

Pr. Jairo Santos: sede do setor

BODAS DE PRATA COMEMORADAS POR JOVENS EM QUEIROZ RESULTA EM SETE CONVERSÕES

Festividade reuniu jovens e adolescentes no Castelane

QUEIROZ-SP – De 4 a 6 de 
maio, a igreja local, dirigida 
pelo evangelista Alexandre, 
promoveu e hospedou cul-
tos comemorativos aos 25 
anos de existência do con-
junto de mocidade “Raio de 
Luz”. Evento que comprovou 
a presença divina junto à con-
gregação que foi visitada por 
gente do céu.

Acontecimento também 
denominado como “bodas 
de prata”, o aniversário cons-
tituiu-se em verdadeiro mar-
co, arregimentando muitos 
irmãos, visitantes e pessoas 
não crentes que compartilha-
ram da alegria estampada no 
rosto de cada componente 
que figura no vocal.

Mediante honra, exalta-
ções e glorificações destina-
das ao nome santo de Jeová, 
louvores apresentados pelos 
jovens patrocinaram muita 

alegria pentecostal aos que 
tiveram oportunidade de tes-

temunhar o fato marcante na 
trajetória de cada jovem.

O tema que colaborou 
com o acontecimento festivo 
foi “Deus ainda está me cons-
truindo” (Fp 1:6), e o versículo 
foi de suma importância para 
inspirar mensagens de efeito 
e resultados maravilhosos em 
prol dos interesses da obra.

No culto inaugural, onde 
a igreja contou também com 

a presença do pastor setorial 
(Tupã), Jairo Santos, o preletor 

oficial foi o pastor presidente 
regional, Gilberto Pinto Cardo-
so. Três preciosas vidas aceita-
ram a Cristo, arrependendo-se 
dos atos pecaminosos. A igre-
ja se maravilhou.

Sábado, após adorações e 
testemunhos, novamente se re-
servou espaço e tempo adequa-
dos para a ministração da pala-
vra divina; mais quatro almas 
alegraram os céus e a igreja na 
terra, quando acenaram positi-
vamente ao convite, recebendo 
Jesus em seus corações.

O “Culto da Família”, ce-
lebrado domingo, se trans-
formou em um momento de 
agradecimentos que a igreja 
tributou ao Pai em meio às 
alegrias e bênçãos consta-
tadas no decorrer dos dias 
festivos. Após os louvores, 
devocionais e testemunhos, 
pregou com autoridade o líder 
setorial, pastor Jairo Santos.

CAPIVARI-SP – De 19 a 22 
de abril, os departamentos de 
mocidade e dos adolescen-
tes da sede setorial no bairro 
Castelane, se uniram, promo-
vendo grande festividade para 
honra e glórias ao nome santo 
do Senhor. Dias maravilhosos 
e impactantes à luz da palavra 
santa, de forma que vidas foram 
transformadas ao término do 
concorrido evento.

Cantores auxiliaram nos de-
vocionais. Os momentos espe-
ciais foram dedicados ao conjun-
to formado pelos departamentos 

que adoraram ao Rei com pro-
priedade e inspiração. Na regên-
cia do vocal atuaram Alan Clayton 
e Daiane Oliveira. As adorações 
se viram reforçadas mediante  as 
participações das cantoras Ana 
Paula e Tatiane Padilha.

O tema que deu brilho ao 
acontecimento foi “Transfor-
mados!” (Rm 12:2), oferecen-
do-se como referência para as 
poderosas ministrações que 
se ouviram em meio ao tem-
plo, abençoadas que foram 
pelo Espírito Santo.

Para ampliar o alcance do 

trabalho em termos pentecos-
tais, a direção optou em convidar 
para ministrar a palavra divina 
os pastores Antonio Luiz de Oli-
veira (regional), Denílson Pereira 
(UMADEMP) e ainda o coopera-
dor João Salvador. Foram vidas 
que se colocaram na presença de 
Jeová, se permitindo serem usa-
das poderosamente pelo Eterno.

O setor tem como respon-
sável o pastor Maurício Gomes, 
enquanto que a liderança do 
trabalho ficou a cargo de Caroli-
ne Gomes e do diácono Wellin-
gton Tavares. (Kézya Antunes)

Kézya Antunes

Fotos: Divulgação
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O círculo de oração da congregação que representa não apenas o conjunto mas a própria igreja

Deus tem honrado o ministério da AD Perus que se expande

Ato de posse dos obreiros em cidade que “ganhou” igreja

No jardim Nardini, três anos do templo e do conjunto do círculo de oração

Obra missionária se expande em território belga BA: AD Perus vira realidade
no bairro George Américo

SÃO PAULO-SP – Não fal-
tou avivamento aos cultos re-
alizados pela igreja estabeleci-
da no jardim Nardini, regional 
Jaraguá, durante os dias reser-
vados às celebrações do ter-
ceiro aniversário do templo e 
do círculo de oração. Respon-
dem pela direção da igreja o 
presbítero Rogério Vitoriano 
e esposa Débora. Auxiliando 
a liderança como co-pastores 
atuam o diácono Josevaldo e 
esposa Edinéia.

A primeira festividade pro-
movida se referiu ao terceiro 
ano do templo, comemorado 
em 25 de abril, sob o tema 
“Uma igreja de joelhos” (Jr 
33:3). Tema obedecido e de-
vidamente explorado pelo 
preletor oficial da noite e lí-
der setorial (vila Santa Tere-
zinha), Davi Pereira. O Senhor 
usou o seu servo de uma ma-

neira espetacular.
Já os cultos comemorativos 

ao terceiro aniversário do con-
junto “Vencendo em pé” per-
duraram de 27 a 29 de abril, 
dispondo do tema “Mulheres 
de joelhos” (At 12:5b).

Além da membrasia local, 
o culto realizado na noite de 

sexta-feira contou com as co-
operações dos conjuntos de 
irmãs pertencentes aos círcu-
los de orações da sede regio-
nal (Jaraguá) e do setor (vila 
Santa Terezinha). Louvores se 
fizeram ouvir por todas as re-
presentações, de forma que o 
resplendor do Senhor tomou 

conta da igreja que submeteu-
-se a uma grande renovação.

De posse da oportunidade, 
inspirado e cheio de autorida-
de do alto, atuou como prele-
tor o pastor presidente da re-
gional, Fernando Sartini.

Dias pentecostais marca-
dos por excelentes coope-

rações e plenitude do trono 
foram notados pelos que com-
pareceram à igreja para a ado-
rar, inclusive sábado, quando 
foram recebidas com alegria e 
como usam fazer os santos as 
representações de vila Nova 
Jaraguá, Chica Luíza II e par-
que Nações Unidas II.

Com tempo excelente para 
falar, pregou a obreira Cristiane 
Araújo (AD ministério do Belém).

As datas comemoradas e o 
derramamento de unção ce-
lestial foram temas abordados 
no domingo, durante o “Culto 
da Família”, onde o conjunto 
aniversariante teve preferên-
cia nos louvores, ao lado dos 
demais órgãos oficiais da igre-
ja que estiveram em atividade, 
em noite em que a ministra-
ção ficou a cargo da cantora 
e preletora Elisabete Leal (AD 
ministério do Belém). 

BRUXELAS – Ampliada a 
tenda em território belga pela 
graça de Deus.

Na tarde de 27 de maio, 
debaixo de muita alegria e 
unção, o pastor presidente da 
obra missionária da AD Perus 
na Bélgica, Ronaldo Monteiro, 
deu como inaugurado mais 
um trabalho sob a sua lide-
rança. A conquista resulta das 
promessas santas e do apoio 
que a membrasia tem dado ao 
trabalho missionário.

Oostende é uma cidade da 
província da Flandres Ociden-
tal. O município é constituído 

pela cidade de Oostende e 
pelos antigos municípios de 
Stene e Zandvoorde, configu-
rando-se na maior cidade da 
costa belga banhada pelo Mar 
do Norte. No local, viveu o fa-
moso músico Marvin Gaye.

A inauguração do trabalho 
local é um ato estratégico para 
a AD Perus na Bélgica, vez que 
em se tratando de uma loca-
lidade portuária, Oostende foi 
frequentemente tomada, des-
truída e saqueada por diver-
sos exércitos invasores. O mais 
importante destes eventos 
teve lugar entre 1601 e 1604 

quando a cidade foi cercada, 
contabilizando mais de 80.000 
mortos e ferido.

Conhecida como a “Rainha 
das Praias Belgas”, Oostende 
recebeu vários monarcas em 
período de férias, quando fo-
ram construídos diversos mo-
numentos e vilas para acolher 
a Família Real belga.

“É um trabalho que nasce e 
com ele a certeza que o Senhor 
nos proporcionará um grande 
crescimento. A igreja não per-
de o foco de evangelizar povos, 
cidades, nações e temos acre-
ditado em nosso chamado. 
Chegamos a Oostende com o 
objetivo de anunciar Jesus aos 
que precisam aceitá-lo, afinal, 
o céu é para todos”, salienta o 
pastor Ronaldo.

Além da igreja em Bruxe-
las, o ministério AD Perus su-
pervisiona os trabalhos holan-
deses em Amsterdã e Roterdã 
e ainda estende suas ações 
administrativas em Portugal – 
Lisboa e em Caldas da Rainha.

FEIRA DE SANTANA-BA – Em 
27 de abril, debaixo das potentes 
mãos divinas, o setor local encon-
trou reais motivos de se render ao 
Senhor, contemplando mais um 
cumprimento das preciosas pro-
messas, vez que na data se oficiali-
zou culto inaugural de uma congre-
gação no bairro George Américo.

 Momentos de reflexão e 
alegria por conta da igreja sede 
representada no evento, sob lide-
rança do pastor Juraci Lima. Além 
de abrir o trabalho, o ministro 
conclamou a todos que fossem 
rendidas homenagens ao Senhor 
por tamanha vitória permitida.

Em meio aos louvores e adora-
ções, participaram o grupo de jo-
vens “Labaredas de Fogo”, cantores 
Néia Lima e Ivonílson França. Foram 

instrumentos poderosamente usa-
dos para invocar o nome santo do 
Deus de Israel que correspondeu 
através do derramamento de poder 
e graça, manifestos por conta da 
presença do Espírito Santo.

Na mensagem pregada, o 
tema se originou a partir da lei-
tura do capítulo 54:2 do profeta 
Isaías: “Amplia o lugar da tua ten-
da, e estendam-se as cortinas das 
tuas habitações; não o impeças; 
alonga as tuas cordas, e fixa bem 
as tuas estacas”.

O ato de empossamento con-
duziu o obreiro Claudizildo e es-
posa Claudinha ao posto de líde-
res locais, tendo como auxiliares 
outro casal de obreiros, formado 
pelo diácono Ivonílson França e 
esposa Noêmia.

Fotos: Divulgação
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Componentes do conjunto do círculo de oração “Mensageiras de Cristo”: 45 anos de clamores e bençãos

Intercessoras perfiladas registrando momento fe vitórias aos pés de Cristo: 45 anos de batalhas espirituais
Obreiros tomam posse em congregação recém-inaugurada

Ruth Costa também pregouMissª Jacira Mascarenhas Pr. Josué preside a Regional

45 ANOS DE INTERCESSÕES
Sede regional em Capivari promoveu festividade do círculo de oração

Círculo de oração completou 45 anos no Jardim Sta. Catarina Lauro de Freitas inaugura outra congregação

CAPIVARI-SP – De 10 a 12 de 
maio, a sede regional local, pre-
sidida pelo pastor Antonio Luiz 
de Oliveira, promoveu e hospe-
dou cultos comemorativos aos 
45 anos de vida que o Senhor 
concedeu ao conjunto do círcu-
lo de oração “Mensageiras de 
Cristo”. Dias pentecostais onde 
a maravilhosa graça foi revela-
da aos que tomaram parte no 
acontecimento.

A coordenação local ficou a 
cargo da irmã Maria José que 
teve como parceiras em âm-
bito de diretoria as diaconisas 
Renata e Marta. Na regência, 
trabalharam pelo conjunto Lu-
cilene e Noemi. 

Vários conjuntos convida-

dos compareceram para ado-
rar ao Mestre, congratulando-
-se com as componentes que 
testificaram, em várias opor-

tunidades, as emoções em 
atravessar 45 anos de muitas 
vitórias perante os desafios 
de uma jornada incessante. 

Milagres alcançados igual-
mente acabaram recordados 
e todos renderam agradeci-
mentos ao Senhor.

Antes das mensagens terem 
sido pregadas, Taís Antunes, 
Gustavo Lamare, Raquel San-
tos, Tatiane Padilha, José Carlos, 
“Lucila e Joselena” enriquece-
ram o evento de uma forma es-
pecial, compartilhando tributos 
ao Pai da eternidade.

Corações foram impacta-
dos mediante as ministrações 
– pastor presidente regional e 
missionária Dalva Farias - que 
cuidaram de ressaltar a bon-
dade divina junto aos que cui-
dam em busca-lo, servindo em 
espírito e em verdade. O fogo 
pentecostal se manifestou e 
vidas foram transformadas no 
decorrer dos dias de muitas 
celebrações. (Kézya Antunes)

FCO. MORATO-SP – Regional presidida pelo 
pastor Josué de Oliveira Ottavio, Francisco Mo-
rato tem sido benção às vidas dos que se ache-
gam ao Mestre, recebendo respostas em relação 
aos seus clamores. Assim ocorreu com o conjun-
to de intercessoras da sede setorial no jardim 
Santa Catarina, que nos dias 11, 12 e 13 de maio 
rendeu gratidão ao Pai pela passagem dos 45 
anos de existência.

Deus bradou em meio à congregação dos justos. 
Várias caravanas presentes, assim como membros 
do CIBEMP regional e a presidente do órgão, a mis-
sionária Eliane Nunes Ottavio que elogiou as irmãs 

pela persistência e cultuou com alegria.
Em meio às grandes realizações, destaque para 

o momento em que mensagens foram pregadas e 
o povo se deleitou na presença de Deus. 

A missionária Jacira Mascarenhas (Catedral) 
pregou na abertura festiva, ficando a noite do sá-
bado sob a responsabilidade da missionária Rute 
Moura (Caieiras-SP) enquanto que a honra de 
pregar no culto de encerramento, no domingo, no 
grande “Culto da Família”, recaiu sobre o pastor 
presidente, Josué de Oliveira Ottavio.

Lidera o trabalho em âmbito setorial o pastor 
Marcos Azarias.

LAURO DE FREITAS-BA – 
Em 5 de novembro, a igreja 
local encontrou outros moti-
vos para render gratidão ao 
Salvador. Apoiado pela regio-
nal de Itapevi, na Grande SP, o 
trabalho avançou, cerrando fi-
leiras espirituais e oficializou a 
abertura de uma congregação 
no bairro Vida Nova. Com isso, 
a palavra divina passa a ser 
administrada no local, ofere-
cendo-se salvação aos que se 
curvarem ao poderio divino.

Regada a devoções, teste-
munhos e adorações ao nome 
santo e poderoso do Senhor, a 
celebração emocionou os que se 
esforçaram, comparecendo ao 
acontecimento que despertou 
grandes atenções por conta da 
comunidade local. O setor em 

Feira de Santana assinalou pre-
sença, cooperando com mem-
bros, obreiros e partes musicais.

Em meio aos que usaram a 
oportunidade para engrande-
cer o nome santo do Altíssimo, 
destaque às presenças dos pas-
tores José Antonio de Farias Fi-
lho (CONAMPE) e Alexandre de 
Oliveira (Itapevi), os quais fo-
ram recepcionados com festa e 
comunhão estreitada, confor-
me usam fazer os santos.

Vidas aceitaram a Cristo, 
tornando a reunião inaugural 
ainda mais animada em âmbi-
to espiritual.

Após a ministração bíblica, 
o ato de posse conduziu à con-
dição de dirigente local o obrei-
ro Valmir Matos e sua esposa, a 
diaconisa Norma Matos. 

Kézya Antunes

Fotos: Divulgação
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A glória divina se manifestou durante as comemorações festivas

Conjunto “Lírio dos Vales” aproveitou da oportunidade e rendeu gratidão ao Pai por mais um ano vitorioso

Ajoelhados, pastor e esposa durante posse perante o setor

Festividade realizada na congregação do parque
Maria Aparecida avivou corações 

CONJUNTO “LÍRIO DOS VALES” COMPLETOU 15
ANOS NO CENTRO COMUNITÁRIO

IPATINGA TEM NOVO PASTOR SETORIAL

CAJAMAR-SP – Foi grande 
o brado divino em meio à fes-
tividade do círculo de oração 
da congregação parque Maria 
Aparecida, que pelas imensas 
misericórdias, alcançou o 22° 
aniversário sob muitos clamo-
res, intercessões, votos, propó-
sitos e campanhas. Para tanto, 
foram utilizados os dias 20, 21 
e 22 de abril.

Diversas igrejas foram convi-
dadas e assinalaram presenças 
nos cultos, todas se valendo do 
expediente em dispor de con-
juntos que tiveram oportunida-
des para adorar o Redentor em 

meio ao templo que se mostrou 
repleto do início ao término 
do trabalho. O poder celestial 
fez morada, renovando vidas e 
transformando corações, à luz 
da palavra santa.

Na coordenação dos trabalhos 
atuaram as irmãs Rita (coordena-
dora) e as diaconisas Idaiane e co-
operadora Ângela (dirigentes). O 
responsável pela igreja é o pastor 
Paulo Henrique.

Após testemunhos, adorações 
e reverências prestadas ao cordei-

MAUÁ-SP - Debaixo das po-
tentes mãos divinas, compo-
nentes do conjunto círculo de 
oração “Lírios dos Vales”, pro-
moveram cultos que assinala-
ram os 15 anos de muitas inter-
cessões, clamores e obtenções 
de milagres mediante o exerc´-
cio sistemático da fé. Foram uti-
lizados os dias 4, 5 e 6 de maio  
na promoção do evento.

As igrejas setoriais coope-
raram mediante os conjuntos 
que premiaram as noites com 
belos louvores. Vozes de can-
tores locais, setoriais e visitan-
tes se misturaram aos clamo-
res que o vocal apresentou e 
a glória divina se manifestou, 
transformando vidas e visitan-
do corações.

O tema escolhido para exer-

cer reflexões junto ao povo à 
luz bíblica foi “Eu Sou o que 
Sou” (Êx 3:14).

Líder setorial, o pastor Edi-
milson se encarregou em fazer 
a abertura oficial da festivida-
de que teve-no tempos de-
pois como o preletor da noite 
inicial. Por seu intermédio o 
Senhor falou poderosamente 
com os seus servos.

No dia seguinte, todos vol-
taram à casa do Pai, e depois 
de adorarem e clamarem por 
suas misericórdias, abriram os 
corações para receber a pode-
rosa mensagem de fé e espe-
rança, ministrada pelo pastor 
Guilherme, bastante usado nas 
mãos de Deus.

O ato comemorativo foi en-
cerrado no domingo, em meio 

ao chamado “Culto da Família”. 
Todos os departamentos orga-
nizados na igreja louvaram ao 
Eterno, sempre privilegiando o 
vocal “Lírio dos Vales”, que foi 
devidamente honrado em seu 
momento de aniversário. Pre-
gou sob inspiração a diaconisa 
Dirce Pozo (sede regional).

O dirigente local, coopera-
dor Hélio, tem feito excelente 
gestão perante a congregação. 
Ao lado dos obreiros, apoiou 
o ministério feminino, tendo 
como coordenadora a sua espo-
sa, irmã Selma e como dirigente 
a irmã Tatiane. 

A congregação no Centro 
Comunitário pertence ao setor 
jardim Columbia, regional de 
Mauá, presidida pelo pastor 
Flávio Pena.

IPATINGA-MG – Por decisão 
do CONAMPE, a liderança seto-
rial em Ipatinga foi alterada. O 
pastor Antonio Baleeiro deixa a 
regional francisco-moratense, as-
sumindo a direção do trabalho na 
cidade mineira. Assume a função, 
substituindo o companheiro pas-
tor Haderaldo Luiz, na liderança 
durante seis anos e sete meses.

O evento ocorreu em 1 de 
março, e contou com as partici-

pações de membros do órgão, 
como os pastores Flávio Pena, Or-
lando Soares Silva e José Antonio 
de Farias Filho.

O  Conselho Nacional de 
Missões de Perus é o órgão que 
administra dezenas e dezenas 
de trabalhos evangelísticos em 
âmbito nacional e internacio-
nal, sobretudo se responsabi-
lizando pelos provimentos dos 
missionários em ação.

ro santo, todos meditaram com 
profundidade na palavra pregada, 
a partir do tema oficial “Eis que 
faço uma coisa nova, agora sairá à 
luz; porventura não a percebeis? 
Eis que porei um caminho no de-
serto, e rios no ermo” (Is 43:19).

Como instrumentos da boa e 
agradável palavra santa empunha-
ram o microfone e compartilharam 
as lindas revelações que o Eterno 
amadureceu em seus corações as 
oradoras, missionárias Rúbia, Pér-
sia e Márcia.

Fotos: Divulgação
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Pr. presidente invocou a presença santa ao longo das plenárias

Membros da diretoria nacional em meio à noite consagratória

Participações de irmãs junto ao ato inaugural recebeu elogios

Regência conseguiu a si momentos inesquecíveis: destaque

Participações de irmãs junto ao ato inaugural recebeu elogios

Participações de irmãs junto ao ato inaugural recebeu elogios

Missª Cristiane pregou

Nome divino foi adorado

Missª Lígia: presidente

Ato inaugural foi precedido de um evento que coloriu com pompa e circunstância todo plenário

02 junho 2018CIBEMP 2018 - O Arado

Noite inaugural do CIBEMP foi marcada por renovações perante o Espírito Santo
Sob o tema “Mulheres 

transformadas pela renovação 
do vosso entendimento”, foi 
aberto na noite de sexta-fei-
ra, 18, o Congresso de Irmãs 
Beneficentes Evangélicas do 
Ministério de Perus (CIBEMP). 
A principal marca da noite foi 
a renovação espiritual sobre-
vinda ao povo que lotou as 
dependências da Catedral.

As regionais que marcaram 
presença na primeira noite 
do congresso foram a Centro, 
Morro Doce e vila Perus.Todas 
tiveram oportunidades para 
adorar ao Eterno mediante 
canções sacras destinadas ao 
trono de poder e graça.

A presença de Deus foi 
notória, com grande manifes-
tação do Espírito Santo para 
com a igreja foi marcante 
quando cada conjunto ado-
rou. Bençãos copiosas foram 
derramadas aos presentes que 
“nadaram” no rio de bênçãos, 

decorrentes dos louvores.
Na ministração ocorrida na 

noite inaugural, a missionária 
Cristiane Cunha (Rio Verde/GO), 
foi o vaso escolhido pelo Altíssi-
mo para comunicar bênçãos ao 
povo. E o Senhor não hesitou em 
usá-la mediante profundas refle-
xões feitas á luz de 1º Rs 3:24: 
“Disse mais o rei: Trazei-me uma 
espada diante do rei”.

Sob autoridade, falou com 

todos os segmentos organi-
zados da igreja e enfatizou a 
questão da sinceridade, da 
união e comunhão. Lembrou 
que a igreja atravessa momen-
tos complicados em se tratan-
do de divisão do corpo por 
uma série de interesses parti-
culares e isso tem patrocinado 
o enfraquecimento do reino.

O clima de exortação per-
sistiu.

“Se for para desistir desis-
ta de coisas banais, menos da 
sua casa e família”, advertiu.

Evidenciada com proprie-
dade a necessidade das mu-
lheres, em especial, em não 
se conformar com a atual 
conjuntura mundana, “pois 
em não havendo sabedoria e 
graça diante das dificuldades, 
corremos o risco de perder 
justamente a sabedoria que 

nos enche de graça que vem 
do alto, da glória e do Senhor 
Jesus Cristo”, completou em 
meio a um grande e marcante 
alarido espiritual.

ATO DE ABERTURA

A exemplo do que ocorre 
anualmente, o ato inaugural 
do Congresso de Irmãs Bene-
ficentes Evangélicas do Minis-
tério de Perus (CIBEMP), foi 
marcado por um cerimonial tí-
pico, envolvendo várias irmãs. 

Desfilando e empunhando 
bandeiras, ajudaram a “co-
lorir” a noite da sexta-feira, 
adentrando de forma triunfal 
às dependências do local onde 
os cultos se processaram. Após 
o Hino Nacional Brasileiro, a 
diretoria foi apresentada e o 
culto ganhou a liderança das 
membros da diretoria nacio-
nal, presidida pela missionária 
Lígia Cristina Marins Cardoso.
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Regência conseguiu a si momentos inesquecíveis: destaque

Participações de lideranças de todo o Brasil qualificaram o culto

Nome divino foi adorado

Missª Márcia foi a oradora

Nome divino foi adorado

Missª Lígia: presidente

Fernanda vive um milagre

Missª Valdecir Salomão

Vocal regional visitante adorando aos céus sob alegria imensa

Intempérie surgiu mas não foi empecilho à obra transformadora que o Senhor realizou no culto

03junho 2018 CIBEMP 2018 - O Arado

Sábado chuvoso, com ventania e advertências
quanto ao necessário relacionamento divino

Quem participou do culto 
matinal ocorrido no sábado 
certamente se surpreendeu 
com o vendaval seguido por 
chuva que sobreveio ao bair-
ro Perus. A força do vento 
foi tamanha que “obrigou” 

a organização retirar vasos, 
flores e adornos que foram 
instalados perante o púlpi-
to. O ocorrido patrocinou 
seguidas quedas de energia, 
contudo, após o momento 
de turbulência, tudo voltou à 

normalidade e o Senhor ope-
rou conforme se esperava.

Culto avivado tendo como 
líder a presidente nacional 
do CIBEMP, a missionária Lí-
gia Cristina Marins Cardoso e 
equipe, reservou espaços para 
adorações por conta de regio-
nais previamente agendadas 
para louvar e testemunhos de 
muitos que viajaram de dife-
rentes partes do Brasil, a fim 
de comungar da maior festa 
do ministério feminino da AD 
Perus que ocorre anualmente. 
Também acusaram-se partici-
pações de líderes internacio-
nais, como o casal Ronaldo 
Monteiro e missionária Débo-
ra, que servem ao Pai na Bélgi-
ca, por exemplo.

Após os louvores destina-
dos à glorificação do Mestre, 
todos se prepararam para 
ouvir a palavra santa, sem-
pre ficada no tema central do 
congresso – “Mulheres trans-
formadas pela renovação do 
vosso entendimento”.

Recaiu sobre os ombros 
da missionária Márcia Lima a 
responsabilidade de meditar a 
palavra junto às milhares de ir-
mãs que ocuparam as depen-
dências da Catedral.

O assunto explorado à luz 
da palavra santa foi relaciona-
mento com Deus. Nesse viés 
o Senhor usou sua serva de 
uma forma toda peculiar, fa-
zendo-a ‘voz de advertência’ 
perante a massa humana que 
explodiu em glórias e aleluias 
tamanho sentimento espiri-
tual que se constatou. 

Impactante, sobretudo.
“Ter a mente de Cristo. 

Quem se relaciona com Deus 
tem a mente de Cristo. Preci-
samos mentalizar a existência 
cristã através de atos, gestos 
e reações. Somente podere-
mos gozar de uma vida espi-
ritual saudável e obter frutos 
dignos mediante a palavra di-
vina”, apontou.

Impelida pelo Espírito de 
Deus, Márcia Lima, que ser-
ve ao Senhor na AD Perus do 
Belém em Caieiras-SP, frisou 
em alto e bom som nunca ter 
visto alguém relacionar-se 
com Deus sem passar pelo 
crivo da palavra. “É ter Inti-
midade, conhecimento, co-
mer a palavra. Busque a pala-
vra e tenha saúde espiritual. 
Ta triste, cabisbaixo? Coma 
palavra. Ela levanta, vivifica, 
liberta, participe dos cultos 
de ensino e tenha saúde es-
piritual”, receitou.

Antes de complementar 
sua fala, a oradora comen-
tou que o inimigo trabalha a 
mente, o emocional, demo-
nizando pessoas que afloram 
no corpo a falta de estrutura 
espiritual decorrente da pa-
lavra. “Precisamos de mentes 
inovadas, seres que sejam 
cheios do poder divino. La-
mentavelmente, poucos os 
que querem palavra, ler Bí-
blia. Mas só existe uma forma 
para que vençamos as adver-
sidades – nos relacionando 
com sinceridade com a pala-
vra divina”, ensinou, em meio 
a pentecostes e plenitude es-
piritual indiscutível.
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Júlio Lima adorou

Elaine Mello cantou

Missª Vânia Costa

Vocal regional visitante adorando aos céus sob alegria e imensa emoção durante mais um CIBEMP

Vocal regional visitante adorando aos céus sob alegria imensa Vocal regional visitante adorando aos céus sob alegria imensa
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Desempenho musical da dupla “Jackson & Talita” foi aprovado
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Templo-sede acomodou seis regionais na impactante tarde de sábado

Mulheres que superaram 
suas dificuldades tradicionais 
entre obrigações do lar e dos 
encargos eclesiásticos, com-
parecendo a plenária da edi-
ção 21 do Congresso de Irmãs 
Beneficentes do Ministério de 
Perus (CIBEMP), foram edifica-
das e devidamente recompen-
sadas pelo Eterno. O tema que 
uniu o ministério feminino na 
sede nacional da AD Perus nes-
te ano foi “Mulheres transfor-
madas pela renovação do vos-
so entendimento” (Rm 12:2).

Após fervoroso período 
de oração, o culto foi aber-
to. A leitura oficial coube ao 
pastor Wíllian Rosa, assim 
como a oração.

De posse do comando do 
culto, a missionária Valde-
cir Souza Salomão, elogiou 
a união que tem sido marca 
do CIBEMP ao longo de suas 
edições e apresentou as seis 

regionais presentes ao culto: 
Bauru, Cajamar, Catanduva, 
Itapevi, Maracaí e Nordeste 
(formada pelas regionais em 
Feira de Santana-BA, Teixeira 
de Freitas-BA e Lagarto-SE). 
Todas adoraram e o fogo ce-
lestial se manifestou.

Se o fogo celestial já dava 
mostras de ‘queimar’ alguns 
corações, isso se tornou rea-
lidade a partir das oportunas 
apresentações protagonizadas 
pela dupla “Jackson & Talita”, 
que entoando hinos pentecos-
tais e avivados, presenciaram 
o Senhor trabalhar de uma 
forma impressionante junto à 
assistência que explodiu em 
glórias e gratidão ao consolo 
santo derramado como bálsa-
mo perante corações carentes 
em receber visitas de gente do 
céu. Pratas-da-casa, os canto-
res Júlio Lima e Elaine Mello 
adoraram ao Pai.

Dividindo presença física 
entre o templo-sede e a Cate-
dral, a presidente, missionária 
Lígia Cristina Marins Cardoso, 
compareceu para manifestar 
a sua alegria junto ao coletivo 
que lidera.

“O jardim está florido”, dis-
se, comparando as multicores 
de uniformes que ganharam o 
plenário. “Em meio às retalia-
ções, superamos novamente 
as afrontas e vencemos o ini-
migo. Saibam que o meu gran-
de sonho ainda é realizar um 
CIBEMP reunindo as 45 regio-
nais mais próximas da sede e 
as demais em local único, isto 
é, que caibam todas (irmãs) 
sob o mesmo teto. Deus nos 
dará”, decretou, saudando 

participações especiais de re-
gionais internacionais como 
Bélgica, Paraguai e Peru.

MENSAGEM 
AUTADA NO TEMA
A mensagem pregada veio 

na boca da missionária Vania 
Costa (Mauá-SP), que iniciou 
compartilhando um teste-
munho pessoal, decorrente 
de um propósito divino. “Em 
meio a tantas coisas que Deus 
me falou, revelou que seria 
aberta uma porta para que 
ministrasse no CIBEMP, em 
Perus. Isso em 1º de janeiro, 
através de um pastor que foi 
à minha residência decretada-
mente para avisar que eu seria 
convidada e não poderia recu-
sar. Aqui estou”, destacou.

Elaborando sua ministra-
ção, falou da justificação via 
Deus, contudo destacou que 
existe a premente necessida-
de das pessoas confessarem 
feitos indevidos para que al-
cancem a sonhada, esperada e 

necessária misericórdia. “Pes-
soas que adentram a locais em 
que não devem são consumi-
das pela angústia. Tem de co-
locar para fora. Não podemos 
nos conformar com o cotidia-
no mundano”, ensinou.

Concluindo, armar para lu-
tar espiritualmente contra o 

mundo e suas concupiscências 
foi ordem imperativa pregada 
pela missionária mauaense, 
que incentivou todos a bus-
carem a boa, perfeita e agra-
dável vontade divina para que 
tenham a sensação da alegria 
da salvação renovada e ru-
mem a Sião celestial.



O AradoJunho 2018 05

Vocal regional visitante adorando aos céus sob alegria e imensa emoção durante mais um CIBEMP

Ex-governador visitou o congresso e pediu orações às irmãs

Maicon Bonfim adorou Missª Mariza UmbelinoPr. Dr. Elias: apoio total Vocal regional visitante adorando aos céus sob alegria imensa

05junho 2018 CIBEMP 2018 - O Arado

Catedral hospedou culto em tarde que se tornou em marco às vidas de congressistas 

Ex-governador, Geraldo Alckmin participou do CIBEMP e pediu orações “às mulheres que edificam a casa” 

Sábado a tarde, o plenário 
da Catedral foi palco de outro 
grande culto alusivo ao Con-
gresso de Irmãs Beneficentes 
Evangélicas do Ministério de 
Perus (CIBEMP). Na abertura, 
louvores da Harpa Cristã revela-
ram a comunhão e unidade de 
toda igreja adorando ao Senhor.

Congressistas da regional de 
Marília iniciaram os trabalhos 
louvando ao Pai, diante de muita 
glória. Outras regionais convida-
das, como Cabreúva, Porto Feliz, 
vilas Santa Maria, Souza, jardim 
Cachoeira, Joinville, Goiás e Janu-
ária completaram o rol dos que se 
colocaram em louvores ao nome 
santo do Redentor. O poder divino 
foi experimentado e a glória do 
Eterno tomou conta do recinto.

Não foi só. Convidados espe-
ciais, a dupla “Jackson & Talita” 
e Maicon Bonfim fizeram boni-
to, dedicando ao Senhor seus 
tributos em forma de louvores. 
A dupla catarinense alertou que 

“quando cuidamos das coisas 
do reino Deus, ele se encarrega 
de cuidar das demais coisas por 
nós. Não sabemos como ele faz; 
só podemos afirmar que o gran-
de Eu Sou faz”.

Antes da palavra ser prega-
da, o plenário acusou a presen-
ça do ex-governador do Estado, 
Geraldo Alckmin, que costumei-
ramente comparece aos gran-
des eventos promovidos pela 

AD Perus. O político rendeu 
elogios ao conclave feminino e 
recebeu orações do plenário.

A ministração ficou por conta 
da missionária Mariza Umbeli-
no, poderosamente usada na 
presença divina. Se valeu de um 
trecho bíblico – 2º Crôn 29:1-7: 
“Também fecharam as portas do 
alpendre, e apagaram as lâmpa-
das, e não queimaram incenso 
nem ofereceram  holocaustos  

no santuário ao Deus de Israel”. 
Tratou-se de uma mensagem 
com forte apelo à correção de 
rota por conta dos que buscam 
alinhamento espiritual e intimi-
dade com o Salvador.

“Não há como falar de reforma 
sem falar em avivamento, e assim 
vice-versa, pois sempre houve avi-
vamento onde também existe re-
forma espiritual”, calculou. 

A preletora afirmou existir 

reformas que são realizadas mas 
não concluídas e outras sim. 
Aquilo que iniciamos, Deus ele 
é poderoso e pode nos dar a 
capacitação para conseguirmos 
concluir. Temos que saber nos 
educar, iniciar o caminho que a 
criança deve andar para não so-
frer futuramente e não se conta-
minar com este mundo”, pediu.

Em meio a um clima pen-
tecostal de muita resignação, 
a oradora sustentou que Deus 
vem cobrando um posiciona-
mento nosso e chamando para 
um despertamento. 

O CIBEMP vem se desenvol-
vendo sob o tema “Mulheres 
transformadas pela renovação 
do vosso entendimento” e divisa 
“E não vos conformeis com este 
mundo, mas transformai-vos pela 
renovação do vosso entendimen-
to, para que experimenteis qual 
seja a boa, agradável e perfeita 
vontade de Deus” (Rm 12:2). Co-
laborou Diego Rocha França

No expediente da tarde de 
sábado, 19, as congressistas 
receberam a visita de um ami-
go do ministério da AD Perus, 
o ex-governador Geraldo Alck-
min. O tucano, que por quatro 
mandatos governou o maior 

estado do país, foi introduzido 
ao templo sob companhia do 
pastor presidente nacional, o 
doutor Elias Cardoso.

Chamado ao púlpito do 
templo-sede por onde iniciou 
a sua visita (depois repetiu 

o gesto ao plenário da Cate-
dral), teve oportunidade para 
saudar todas as congressistas.

“Cumprimento as irmãs 
mediante a alegria em estar 
presente em meio a um even-
to extremamente importante. 
São as mulheres que edificam 
a casa. Interessante que se a 
família vai bem, o Estado vai 
bem e a Nação também. Em 
nome de minha esposa, Lu 
Alckmin, cumprimento a cada 
uma de vocês pela grandiosi-
dade do trabalho que realizam 
anualmente”, citou.

Falando da saída junto Go-
verno do Estado, Alckmin res-
saltou que “tudo está nas mãos 

de Deus. Aliás, meu pai ensi-
nou-nos que deveríamos segu-
rar nas mãos de Deus e seguir”, 
destacou, confiante.

Demonstrando intimidade, 
recordou que acompanha o 
trabalho da AD Perus há anos. 
“Fico feliz em vir a Perus e con-
templar que falta pouco para 
que a Catedral seja inaugurada, 
o que confirma a boa gestão do 
pastor doutor Elias Cardoso pe-
rante a obra. Isso significa que a 
semente plantada pela AD Pe-
rus caiu em terras férteis. Feliz é 
a nação cujo Deus é o Senhor”, 
proclamou, agradecido.

Retomando a oportunida-
de, o pastor presidente ainda 

recordou uma profecia entre-
gue por um ministro ao então 
candidato a prefeito Geraldo 
Alckmin no ano 2000. 

“Não era para ser como 
ele pensava mas como Deus 
quis. Não deu para se tornar 
prefeito mas transformou-se 
em governador. Ele (Alckmin) 
está envolvido em um projeto 
muito importante – é pré-can-
didato à Presidência da Repú-
blica – e o nosso país está sob 
uma inquietude, turbulência. 
Vamos orar e que Deus faça 
cumprir a sua real vontade”, 
comentou, enquanto o caci-
que político recebia orações 
por conta das congressistas.
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Comunhão patrocinou unção ilimitada em cultos que “fecharam” o sábado

Mediante as participações 
das regionais Centro, vila dos 
Remédios e Parada de Taipas, 
Jaraguá, Franco da Rocha, vale 
do Ribeira, Itapira, Jacutinga, 
Mairiporã, Mirandópolis, Ma-
rilia, Maracaí e Santo Amaro, 
o ministério feminino concluiu 
a festa anual na noite de sá-
bado, 19, mediante o experi-
mento de uma poderosa un-
ção que o Senhor derramou 
sobre a “casa” dividida em 
ambos os plenários. Tratou-se 
do segundo culto noturno que 
marcou o Congresso de Irmãs 
Beneficentes Evangélicas do 
Ministério de Perus (CIBEMP). 
O tema oficial do evento foi 
“Mulheres transformadas pela 
renovação do vosso entendi-
mento” (Rm 12:2).

A glória celestial foi expe-
rimentada mediante manifes-
tação do poder divino, culmi-
nando co’a alegria da igreja 
que se reuniu no templo-sede 
e na Catedral sob um aviva-
mento que produziu profun-
das marcas nos corações que 
se apresentaram contritos, à 
espera de bênçãos e milagres. 
Imperativa, a ordem “mar-

chem!” ditou a tônica dos tra-
balhos.

Além dos diversos vocais 
regionais em ação, adorado-
res como Fernanda Kadosh, 
Elaine Mello, Júlio Lima, Mi-
dian Bueno, Maicon Bonfim 
e a dupla “Jackson & Talita” 
ampliaram o rol de louvores 
remetidos à Canaã celestial e 
o poder que brotou desde o 
alto céu fez toda a diferença. 
Adorando e testemunhando, 
cantores contribuíram deci-
sivamente para o enlevo da 
qualidade espiritual de cada 
congressista.

Nas ministrações, vasos fo-
ram transformados em opor-
tunos canais de bênçãos, inte-
ragindo sob ordens celestiais 
com os plenários. No templo-
-sede, coube à missionária 
Mariza Umbelino a respon-
sabilidade de apregoar a boa 
e agradável vontade divina. 
Algo inesquecível, resultando 
em maravilhas experimenta-
das por conta dos que vencen-
do dificuldades, encontraram 
motivos para erguer mãos e 
vozes, enaltecendo o Pai por 
tudo quanto revelou.

“É preciso viver a pala-
vra e não somente pregar, e 
saber ouvir. Deus não rece-
be um culto antropocêntri-
co, isto é, com o homem no 
centro das atenções, mas ao 
contrário, precisamos apre-
sentar ao Senhor um sacri-
fício vivo santo e agradável 
que é um culto racional e 
inteligente. Primeiramente 
serão recebidos os que apre-
sentam o sacrifício conforme 
requer o Criador”, apontou.

Já na Catedral, repleta me-
diante a ocupação de todas as 
suas dependências, a missio-
nária Vânia Costa se colocou 
na “posição” para transmitir 
ao coletivo aquilo que o Eter-
no inspirou em sua mente. Fez 
uso de Cantares 2:1-17, adi-
cionando seu impressionante 

testemunho, revelando como 
Deus atuou para mudar a his-
tória de sua existência.

“Quem tem raiz pode até 
se machucar, mas não retro-
cede. É só nos braços de Jesus 
que encontramos equilíbrio e 
proteção. Não é tempo de fi-
car prostrado mas de se levan-
tar. O ‘inverno’ passou, a chu-
va cessou e o tempo de cantar 
chegou. Deus pode transfor-
mar maldição em benção”, de-
cretou, transformando a noite 
em ambiente de cura espiritu-
al, configurando o momento 
como autêntico presente di-
vino aos que se colocaram na 
presença do Consolador”, con-
cluindo a noite sabática como 
ambiente assinalado pelo res-
plendor de glória. Colaborou 
Diego Rocha França Ferreira
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Bálsamo santo alcançou mentes, corações e vidas na plenária matinal do domingo
O domingo foi iniciado sob 

uma adversidade interessante. 
Em meio à chuva e ventania, mi-
lhares de irmãs se reuniram na 
Catedral para iniciar o dia adoran-
do o Eterno pelas grandes mani-
festações que protagonizou na 
noite anterior, ungindo mais uma 
edição – a 21ª – do Congresso de 
Irmãs Beneficentes Evangélicas 
do Ministério de Perus (CIBEMP). 
Foi algo tremendo e o Senhor 
providenciou tudo ao seu modo 
e a sua glória foi visível.

A liderança, ancorada pela 
presidente nacional, a missio-
nária Lígia Cristina Marins Car-
doso e equipe, se revezou na 
direção do culto avivado que 
reuniu caravanas de localida-
des distantes, como Marília, 
Maracaí, Bragança Pta., Curi-
tiba, Porto Alegre, Nordeste e 
jardim Damasceno. A esses co-
rais se juntaram adoradores de 
qualidade elevada, como Júlio 
Lima e Fernanda Kadosh que 
foi instrumento usado pode-
rosamente pelo Espírito Santo 

ao louvar e contemplou vidas 
serem transformadas.

Antes da palavra oficialmen-
te ter sido pregada, a missionária 
Eliana de Jesus, cuidou de com-
partilhar com as demais algumas 
visões, experimentadas a partir 
do exercício prático em servir a 
Deus em sua casa em ocupações 
estratégicas. “O Senhor se alegra 
quando apresentamos nossas 
ofertas e sacrifícios com alegria. 
Não é porque não dispomos de 
ótimas acomodações ou qualquer 
outro tipo de conforto que a festa 
é ruim. Em tudo temos de agrade-
cer e só então teremos sobre nós 
a porção da graça bendita”, recor-
dou, inspirada.

Sem perder tempo, a opor-
tunidade foi facultada à ora-
dora oficial da manhã, a mis-

sionária Andréia de Oliveira 
(Mauá-SP), que nem bem segu-
rou o microfone e ouviu o Eter-
no bradar em meio à congre-
gação dos justos. “Eu sei como 
fazes, quando fazes e acompa-
nho os seus passos. Persevere 
nesse chamado para que cres-
ças ainda mais espiritualmen-
te. Te encho de graça, virtude e 
ordeno que marches, marches 
e marches! Te porei em lugares 
e locais elevados, falarás a ou-
tros povos”, informou-a.

À igreja, o Senhor usou a 
boca da profeta e sustentou que 
está às portas. “Esse ministério 
está no meu coração, mas que-
ro que pratiques a minha pa-
lavra. O trabalho é muito mais 
sério que muitos imaginam. 
Alguns ainda estão desaperce-

bidos e a esses recomendo que 
laves suas vestes, pois algumas 
estão manchadas e só quem é 
limpo terá acesso ao meu rei-
no”, completou, sob um alarido 
pentecostal tremendo.

MENSAGEM MATINAL

Em meio ao clima favorável, 
a oradora pregou no tema, con-
tudo encaminhou uma mensa-
gem intitulada “O que impede 
a renovação de nossa mente?”, 
que segundo a missionária, “es-
tava sendo ministrada pela pri-
meira vez. Eu tomava café em 
minha casa quando o Senhor 
me ordenou a escrever e dis-
se que seria a mensagem para 
ser pregada neste CIBEMP. Sou 
obediente à voz mansa e meiga 

dele, tanto que falarei acerca 
disso. Espero que sejamos glori-
ficados nessa manhã”, desejou.

Bastante clara em suas con-
siderações, a oradora mostrou 
com detalhes que em não ha-
vendo renovação não existe 
transformação alguma. “Preci-
samos retirar os mais diversos 
tipos de impedimentos de nos-
sa trajetória para que Deus efe-
tue as mudanças necessárias ao 
nosso crescimento”, apontou.

Ampla, recordou a todos que 
ouviam-na atentamente que mi-
nistério é serviço. “Tem crente 
que parou, estacionou no tem-
po, tendo chegado a um nível 
de espiritualidade tamanho a 
ponto de achar que não precisa 
de mais nada. O suposto nível 
de santidade bateu no teto. Isso, 
saibam, é outro exemplo clássi-
co de impedimento para que se-
jamos transformados”.

Usada com propriedade, An-
dréia ainda ampliou suas consi-
derações, alertando que muitos 
ainda tendem a resistir ao sacri-
fício. “E sem sacrificar nossos 
corpos, nossos atos, nossas im-
pressões é impossível relacio-
nar-nos com Deus de uma for-
ma direta, acessá-lo como tem 
de ser. Que possamos aprender 
a cada instante que renovar é 
um exercício diário em nossa 
caminhada espiritual, cujo ob-
jetivo é alcançar a glória santa.
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CIBEMP foi encerrado mediante exortações e transformações do Espírito Santo

Toda igreja festejou no do-
mingo à tarde, 20 de maio, o 
ato de encerramento do Con-
gresso de Irmãs Beneficentes 
Evangélicas do Ministério de 
Perus (CIBEMP). Neste ano em 
que se comemorou a edição 
“21” da celebração, o tema 
que referendou os cultos e 
ações foi “Mulheres transfor-
madas pela renovação do vos-
so entendimento” (Rm 12:2).

Mediante a alegria mara-
vilhosa que o Senhor possibi-
litou aos corações dos que se 
dirigiram à sede nacional do 
ministério da AD Perus, a igreja 
louvou na abertura do culto na 
tarde dominical a partir de hi-
nos decorrentes da Harpa Cris-
tã. Corações foram rasgados e 
depositados aos pés de Cristo, 
que manifestou a sua glória, 

recebendo os mais diversos 
sacrifícios. A alegria do Senhor 
fortaleceu de uma forma ímpar 
o ministério feminino.

Junto dos louvores congre-
gacionais, caravanas visitantes 
se envolveram sob o manto 
celestial, sendo consoladas 
em uma fala pontual, dita pela 
missionária Dirce Nicolau: “O 
Consolador já está presente; 
é uma tarde de renovo para 
cada um de nós,” recordou, 
repleta de confiança e paz 
oriunda desde os altos céus. 
Manifestaram presenças as 
caravanas de Campo Limpo 
Paulista, Araras, Ribeirão Pre-
to, Guareí, Santa Gertrudes e 
Cordeirópolis. Júlio Lima ado-
rou na qualidade de cantor 
convidado especial.

Em meio a tanta alegria, 

a máxima se tornou em bor-
dão: “Não podemos adorar 
ao Senhor pelo que ele faz e 
sim pelo que ele é”, bradavam, 
quase que em um grande co-
ral, as congressistas impac-
tadas pelo poder emanado 
junto aos louvores e palavras. 
Glória celestial e autoridade 
repousaram sobre o evento de 
uma forma inesquecível.

PALAVRA QUE EXORTOU

Na ministração atuou a 
missionária Andréia de Olivei-
ra, falando com foco no tema. 
Foi instrumento de exortação 
sob as providências divinas, 
comunicando com a assistên-
cia exatamente o que revelou 
o Senhor ao seu coração com 
autoridade e inspiração.

“Não podemos nos acomo-
dar espiritualmente. Temos de 
ser um cristão que mergulha 
nas águas mais profundas. Sob 
hipótese alguma podemos dei-
xar a carne dominar o nosso 
espírito. Deus está abatendo 
o exaltado e exaltando o hu-
milhado, vidas transformadas 
não ficam e não buscam ho-
lofotes. Não há o que possa 
impedir o agir de Deus nessa 
tarde, que foi dia determinado 
para patrocinar transformação 
às nossas vidas”, se incluiu.

Em suas sábias e oportunas 
palavras, a preletora afirmou 
que o Espirito Santo passaria 
em revista o seu povo, deter-

minando grande renovo. “Pre-
cisamos ser mais humildes e 
liberar perdão. Somos respon-
sáveis em tirar a má impressão 
da gente mesmo e que às ve-
zes, alimentamos em relação 
às outras pessoas”, apontou.

Encerrou o argumento sus-
tentando que “não tem barrei-
ras e divisão que possa impedir 
a unidade da igreja de Cristo”. 

Concluiu a poderosa pa-
lavra intercedendo por vidas 
que foram impactadas na pre-
sença do Altíssimo, tanto que 
foram registradas ocorrências 
que culminaram com o batis-
mo no Espírito Santo de diver-
sas pessoas. 

AUTORIDADES
COMPARECERAM

Marcaram presença em es-
pecial no encerramento do CI-
BEMP a professora Lúcia Fran-
ça, presidente do Fundo Social 
de Solidariedade do Estado de 
São Paulo. A primeira-dama é 
esposa do governador Marcio 
França. “Não desistam. Deus 
ainda realiza milagres. Ele fez 
um milagre na vida de meu ir-
mão e fará o mesmo na vida de 
cada uma de vocês”, incentivou. 

Pastor e pré-candidato a 
deputado estadual, André 
Bueno esteve acompanhan-
do toda comitiva que reuniu 
ainda o deputado federal Gil-
berto Nascimento e seu filho, 
Gilberto Nascimento Junior, 

vereador licenciado na cidade 
de São Paulo e atual secretário 
de Desenvolvimento Social no 
estado de São Paulo.

(Com colaboração
de Diego Rocha França)
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Juventude foi sacudida pelo poder decorrente de adorações e palavras ministradas nas noites marcantes

Pastor Alexandre preside Itapevi Adorações: ponto elevado na festaLiderança regional se alegrou

Quadra foi tomada em sua maioria por jovens em meio ao conclave Quadra foi tomada em sua maioria por jovens em meio ao conclave

Pr. Joel participou boas recordações Pr. Jorge Rabelo foi usado por Deus

Avivamento marcou a edição anual do pré-UMADEMP na sede regional em Itapevi
ITAPEVI-SP – De 11 a 13 de 

maio, a sede regional em Ita-
pevi, presidida pelo pastor Ale-
xandre de Oliveira, promoveu e 
hospedou a maior festividade 
regional de jovens do ano que 
é o pré-congresso da União da 
Mocidade da Assembléia de 
Deus do Ministério de Perus 
(UMADEMP). O Senhor bradou 
em meio ao seu povo, de sorte 
que vidas foram sondadas pelo 
Salvador que batizou vários jo-
vens e renovou outros.

Assim que os trabalhos foram 
abertos pelo pastor presidente 
em conjunto com membros da 
diretoria nacional da juventude, 
todos contemplaram a alegria 
dos componentes que se esten-
deu aos diretores, diáconos Die-
go Pereira, Carlos Henrique e Je-
nifer Nunes. O vocal  teve como 
regentes o cooperador Yago, 
Daiane e Stephani.

A comunhão foi experi-
mentada em todas as noites. 
Dos louvores aos testemu-
nhos, se buscou engrandecer 
o papel da manutenção da fé 
perante o Eterno, mediante 
estreita obediência na pres-
tação do culto racional. Com 

isso, jovens e obreiros se alter-
naram no uso das oportunida-
des que surgiram para o bom 
andamento dos trabalhos co-
memorativos.

Visitante na noite de sába-
do, por exemplo, o pastor Joel 
Barbosa, que preside a regio-
nal vila Perus e que por longo 
período liderou a UMADEMP, 
fez notória aos demais toda a 
alegria que preencheu o seu 
coração mediante a ação do 
Espírito Santo.

“Quero compartilhar com 
os irmãos, com a juventude 
especialmente, que participar 
de um evento tão memorá-
vel quanto este me enche de 

alegria, o coração transborda. 
Atentem-se à palavra do Se-
nhor que nos ordena a per-
severar, seguir e marchar”, 
salientou, referendando a 
oportunidade mediante a me-
ditação em Salmos 27:14.

Além de vila Perus, outros 
convidados ilustres passa-
ram pelo Complexo Esportivo 
“João Salvarani”, como a or-
questra regional, conjuntos 
do CIBEMP, dos varões, back 
vocal’s e os adoradores Júlio 
Lima, Alessandra Marques e 
Ana Paula Souza. Como voz de 
trovão, assim bradou o Altís-
simo perante a mocidade nos 
dias de conclave.

MENSAGENS
EDIFICANTES

Mantendo a tradição em 
oferecer ao Pai adorações sin-
ceras e corações rasgados, ávi-
dos em receber as necessárias 
sondagens divinas, a mocidade 
optou em trabalhar um tema 
oficial denominado “Eis-me 
aqui” (Is 65:1). Através dessa 
decisão implícita no versículo 
profético, o Espírito Santo usou 
de forma específica os orado-
res, pastores Maurício Maciel 
(abertura) e Jorge Rabelo.

Se na sexta-feira a palavra 
cuidou em aplainar veredas e 

esquadrinhar corações, no sá-
bado o pentecostes foi mani-
festo, tomando desde os que 
ocupavam o altar aos recepcio-
nistas, vez que o poder abalou 
estruturas físicas e espirituais.

Com autoridade, o pastor 
Jorge Rabelo, que admitiu boa 
parte de seu êxito ministerial 
ao espaço e confiança granje-
ados junto às ações que pro-
tagonizou perante eventos na 
AD Perus, pregou e convidou 
vidas a aceitar a Cristo. “Prego 
neste ministério desde 1985 e 
graças a Deus vocês não per-
deram a essência do pente-
costalismo”, recordou.

Falando sobre os motivos 
que temos em procurar Jesus 
e que a fé não aceita derrotas, 
diferenciou os crentes interes-
sados dos genuínos que fre-
quentavam a igreja primitiva 
e subsistem até hoje. Foi feliz 
na narrativa e teve a oportu-
na cooperação divina em suas 
considerações.

Ao término, não apenas 
se contemplou conversões 
como notou vidas sendo 
transformadas e batizadas no 
Espírito Santo.

Fotos: Célio Campos
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Componentes em ação durante festividade anual na igreja do jardim Miranda

Regional promoveu um evento irretocável cujo desfecho promete muito para o bem da obra do Senhor Jesus

Grupo de varões “Plenitude” aniversariou
na congregação jardim Miranda

Engajamento em prol da causa santa assinalou aniversário
de varões na regional Caieiras

MAUÁ-SP – Nos dias 25, 26 
e 27 de maio, o grupo de varões 
“Plenitude”, órgão oficial da 
congregação no jardim Miran-
da, setor jardim Oratório, come-
morou o segundo aniversário, 
mediante louvores e tributos 
destinados ao trono de poder 
e graça. O presbítero Cristiano 
Mach lidera o departamento, 
realizando um excelente.

O tema escolhido para re-
ferendar a festividade foi “O 
Deus da justiça julgará o mun-
do”, extraído de Atos 17:31. 

De posse desse tema, os 
profetas de Deus, pastor Adria-
no (Jd. Oratório), presbítero 
Isaque Rodrigues e o evange-

lista Joseílton, pregaram pala-
vra de alerta e despertamento 
para a igreja, O pastor Adriano 
enfatizou acerca da volta de 
Cristo, alertando os que ainda 
que na igreja, a cada dia se dis-
tanciam dos preceitos divinos, 
deixando a fé e abraçando as 
inovações que levam à des-
truição da alma humana. 

Nos louvores atuaram o 
cantor Wellington Marques 
(AD parque São Rafael), os 
adoradores Gideão e o cantor 
Miqueias, cada um prestando 
o seu tributo com belos lou-
vores de adoração e exaltação 
ao Senhor que correspondeu, 
enviando o Espírito Santo para 

abençoar vidas.
O obreiro local, Celso Fer-

reira, se mostrou satisfeito 
com o resultado do aconteci-
mento, vez que Espírito Santo 
patrocinou batismos e revesti-
mento de poder. 

As igrejas do setor se fi-
zeram presentes com seus 
grupos, cada um louvando a 
Deus, a exemplo da sede re-
gional que igualmente partici-
pou com seu grupo. Em meio 
aos convidados, destaque aos 
líderes da UMADEMPEM e ao 
vereador local, evangelista 
Ozelito, apoiando o trabalho 
que vem ganhando a devida 
musculatura. 

CAIEIRAS-SP – Uma das 
grandes marcas do primeiro 
aniversário do conjunto de va-
rões em âmbito da regional lo-
cal foi o engajamento do seg-
mento masculino perante a 
presença divina. Durante dois 
dias – 1 e 2 de junho – varões 
se encontraram no templo-se-
de e remeteram adorações ao 
nome santo. O Eterno mani-
festou a sua glória, trabalhan-
do em meio ao acontecimento 

de forma marcante.
O vocal, que teve como re-

gentes os irmãos Matheus Bis-
po e Genivaldo Lobo, reuniu 
cerca de 100 vozes. De acordo 
com um dos líderes, o diácono 
Edmar Ribeiro – os outros são 
o cooperador Rodrigo Lucia-
no e Genivaldo Lobo -, foram 
adquiridas 90 gravatas para 
completar o uniforme. “Com-
pramos este montante mas 
creio que ultrapassou, vez 

que muitos irmãos, ainda que 
sem o uniforme combinado, 
ingressaram no conjunto e foi 
benção pura”, definiu.

Pastor presidente regional, 
Eliziário Santos se encarregou 
de dar a abertura da festivida-
de, demonstrando o apreço 
pela organização dos irmãos e 
enaltecendo a importância em 
contemplar o agigantamento 
regional do conjunto varonil. 
“É benção pura. Que o Senhor 

continue despertando vocês 
para a sua maravilhosa obra”, 
votou, animado.

Líder nacional da União 
de Varões da Assembléia de 
Deus do Ministério de Perus 
(UVADEMP), Enéas Alves as-
sinalou presença, testificou 
a alegria em tomar parte em 
mais um evento da classe e 
deixou no ar uma ótima in-
formação. “Quem sabe no 
ano que vem possamos pro-
mover o primeiro congresso 
de varões dentro do ministé-
rio”, compartilhou, ainda que 
enigmático, o líder que parti-
cipou do culto junto do grupo 
de varões da Catedral.

LOUVORES E PALAVRA

A festividade foi algo a fa-
zer diferença perante a igreja, 
demonstrando e revelando 
um grupo de irmãos deste-
midos, interessados em apre-
sentar tributos ao Eterno. 
Testemunhando, louvando e 
clamando ao Senhor, o con-

junto interagiu o tempo todo 
com a igreja, incentivando-a 
para que o nome de Jeová fos-
se devidamente cultuado na 
congregação.

Além das apresentações 
dos componentes do grupo, 
cantores como Rizomar e Mar-
cos somaram nas adorações, 
assim como os conjuntos vi-
sitantes (Desafio Jovem de 
Caieiras – DEJOCA), grupos re-
gionais de Mairiporã, Jaraguá, 
Morro Doce e os departamen-
tos da regional, como o CAMP, 
a UMADEMP e o CIBEMP.

O tema que abrilhantou o 
aniversário foi “Não to man-
dei eu? Esforça-te, e tem bom 
ânimo” (Js 1:9), patrocinan-
do aos oradores, a diaconisa 
Rose Mendonça (Catedral) e 
o presbítero Cláudio Oliveira 
(jardim Elisa Maria), a missão 
de pregar a boa e agradável 
palavra divina. Deus bradou 
em meio à sua igreja, de ma-
neira que vidas foram trans-
formadas e impactadas pelo 
poder da palavra.

Célio Campos

Divulgação
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Irmãs louvaram ao Salvador a todo pulmão, enaltecendo seus milagres e providências durante mais um ano

Ev. José Ronaldo dirige a igreja

Giselle Lima testemunhou vitórias

Elisângela adorou no culto inaugural

Edna Brasil coordena o departamento

Ana Lúcia pregou inspirada pelo Pai

Círculo de oração festejou o nono aniversário na congregação jardim Pinheiros III

CAIEIRAS-SP – De 25 a 27 de 
maio, a congregação local, sob 
a liderança pastoral do evan-
gelista José Ronaldo Antoni, 
abriu portas, levantou as mãos 
aos céus e clamou com força, 
agradecendo ao Senhor por 

mais um ano de vitórias alcan-
çado pelo conjunto do círculo 
de oração “Coluna de Fogo”. 
Momentos em que o Eterno se 
manifestou de forma gloriosa, 
cooperando poderosamente 
com aqueles que se dirigiram 
ao templo na oportunidade.

O acontecimento festivo foi 
aberto mediante a presença do 
pastor setorial em jardim dos 
Pinheiros, Válter Pinheiro. Ao 
lado da coordenadora setorial e 
esposa, diaconisa Eunice Ribei-
ro Pinheiro, compartilhou a ale-
gria setorial em contemplar a 
congregação se estruturando a 
cada ano, mediante as podero-
sas misericórdias divinas. “Isso 
alegra o pastor, a igreja... imagi-
ne como o Senhor se manifesta 
em contemplar-nos”, compa-
rou, abrindo a festividade.

O evento consistiu em lou-
vores, testemunhos e comu-
nhão. A fala proferida pela 
componente Giselle Lima, por 
exemplo, mostrou que em 
meio às adversidades, con-
fiar nas promessas divinas faz 
toda a diferença.

“Eu não tinha a mínima 
condição de participar da fes-
tividade. Não havia meios de 
comprar a roupa, o sapato, a si-
tuação era caótica. Mas pedi ao 
Senhor que participar da festa 

era o maior desejo. Ele ouviu o 
meu clamor, de forma que tudo 
foi providenciado, preparado e 
quando percebi, só restava me 
arrumar e dirigir-me à igreja e 
agradecer porque as providên-
cias dEle foram imensas”, desta-
cou, testemunhando.

O vocal apresentou lindos 
louvores ao Pai, tendo como 
regentes as irmãs Gisele e 
Daiana. Além das cantoras 
Elisângela Oliveira (abertura), 
Lucimara, Raquel Sandes, ban-
da “Manancial” e o grupo de 
louvor local formado por algu-
mas componentes do conjun-
to. Caravanas pertencentes às 
igrejas do setor, bairros circun-
vizinhos e d’outras denomina-
ções somaram forças, patroci-

nando momentos de alegria 
na presença do Altíssimo.

Evento coordenado pela 
diaconisa Edna Maria Brasil e 
liderado in loco pela irmã Tâ-
nia Lúcia, teve como tema ofi-
cial “Mulheres de joelhos; ca-
sas em pé” e divisa “Orai sem 
cessar” (1ª Ts 5:17).

Na função de preletoras, 
atuaram debaixo das podero-
sas santas mãos divinas a dia-
conisa Ana Lúcia Bispo Santos 
(Catedral), missionária Gislai-
ne e a diaconisa Eliane. Deus 
trabalhou, mediante exorta-
ções, consolações e edifica-
ções que ajudaram a ampliar 
em muito o entendimento es-
piritual dos que frequentam a 
casa de oração.

DATAS
CONTRAÍRAM núp-

cias o casal Eduardo 
Sousa e Pamela Mora-
es, mediante cerimônia 
realizada na igreja em 
vila Nova Jaraguá, setor 
do Santa Terezinha, re-
gional Jaraguá. O pastor 
Gildésio Souza Moreira 
se encarregou de impe-
trar bençãos ao casal, 
perante familiares, ami-
gos e demais convida-
dos. 24 de fevereiro

Divulgação

Fotos: Célio Campos
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Membrasia foi às ruas e evangelizou moradores, chamando-os à igreja: atividade Culto de encerramento 24h depois foi marcado pelo fogo pentecostal: mudanças

Ev. Nerik dirige a igreja

Eduarda falou aos adolescentes

Késya adorou ao Todo Poderoso Pb. Nefi Tali falou de Jesus CristoCartazes transmitiram mensagens Vidas aceitaram a fé: resultados Sirlene atuou na promoção do ato

Congregação em vila Ypê supera desafios
e promove com êxito as “24 Horas com Deus”

CPO. LIMPO PTA. – SP – Pe-
rante os mais diversificados de-
safios, especialmente no mundo 
espiritual, porém com foco nas 
promessas divinas, a congrega-
ção no bairro vila Ypê, setor de 
Botujuru, realizou com êxito a 
edição das “24 Horas com Deus”. 
O evento foi aberto no dia 25 de 
maio e encerrado 24 horas de-
pois sob grande brado vitorioso 

do povo que serve ao Senhor. À 
frente do trabalho figurou a irmã 
Sirlene Morais enquanto que o 
dirigente da igreja é o evangelis-
ta Nerik Jobes.

Os trabalhos se encami-
nharam sob o tema “Perma-
neço firme” (Ef 6:13), tendo 
sido abertos mediante fervo-
rosa oração no templo. De-
pois, o povo de Deus saiu da 
igreja em marcha pelas ruas, 
intercedendo e orando pe-
las residências. Em um ponto 
elevado do bairro, ergueram 
um clamor em prol da cidade 
como um todo e mesmo ao 
Estado e Nação. Enquanto um 
grupo estava nas ruas, outro 
mantinha em pleno funciona-
mento o relógio de oração.

Quando foi uma hora, re-
torno à igreja onde o clamor 
foi encorpado e os irmãos se 
mantiveram em plena vigília, 
intercedendo ao Senhor em 
favor da igreja, seus desafios, 
famílias, crianças, adolescen-
tes, jovens e por toda a regio-
nal campo-limpense.

Nas ruas, todo bairro foi 
evangelizado. Departamen-

tos da igreja se organizaram 
(crianças, adolescentes, moci-
dade e membros), e exibindo 
cartazes com dizeres evange-
lísticos, anunciavam a bonda-
de divina e apontavam cami-
nhos a serem seguidos para 
que o êxito social ocorresse. 
Materiais impressos foram 
compartilhados, sempre com 
ênfase em alcançar vidas, con-
vidando-as a que conheces-
sem a igreja e suas atividades.

Pela manhã, Eduarda Gatta-
morta dirigiu palavra de escla-
recimentos aos adolescentes 
enquanto Hadassa Bulgarelli 
cantou. O coral regional do 
CAMP participou de forma es-
pecial. Eram 10h do sábado e 
tinha início dois grandes even-
tos, ambos evangelísticos.

No primeiro deles, o foco 
foram as crianças e suas carên-
cias espirituais. Com temática 
própria, o evangelho foi minis-
trado mediante uma pedago-
gia exclusiva por conta da irmã 
Ana Paula. Adicionou-se a isso 
guloseimas e brinquedos para 
manutenção dos mascotinhos 
junto às atividades propostas. 

Louvores a cargo do departa-
mento infantil (Setor I).

Em se tratando de adultos, 
a mensagem foi criteriosa-
mente pregada, de maneira 
que o sacrifício de Jesus na 
cruz do calvário foi contextu-
alizado na pregação inspirada 
que se compartilhou em pra-
ça pública, na voz do presbí-
tero Nefi Tali . As adorações 
ficaram à conta da galera da 
UMADEMP (Setor I).

TARDE/NOITE
DE AVIVAMENTO

Comunhão centrada no 
trono da graça e a igreja em 
marcha na terra foi a tônica 
que assinalou novas ações na 
concorrida tarde do sábado. 
A começar pela Tarde da Ben-
ção, evento que reuniu toda 
a igreja e as adorações por 
intermédio das cantoras Ilza, 
Adriana Branca, Kesya e Paula. 
Pregou a missionária Eliana de 
Jesus (Catedral).

A parte conclusiva das “24 
Horas com Deus”, reservou 
mais emoções aos que amam 

a obra e tudo fazem pelo cres-
cimento da mesma. Conforme 
se programou, o período da 
noite abrigou um concorrido 
culto com a mocidade.

Exaustos fisicamente mas 
com o espírito alimentado 
pela graça divina, departa-
mentos adoraram ao Senhor. 
Cantoras também, como 
Priscila & Banda e Emanuelly 
Luca, vasos poderosamente 
usados pelo Eterno, ‘prepa-
rando’ corações para que re-
cebessem a poderosa palavra 
de fé e transformação.

E a mensagem veio na voz 
do jovem Jonatas Francesconi, 
que debaixo de uma inspira-
ção tremenda e humildade 
necessária, viu a poderosa e 
boa mão do Senhor operar, 
confirmando as suas palavras. 

De sorte que ao efetuar o 
apelo, duas preciosas vidas 
manifestaram positiva e fa-
voravelmente, aceitando a fé 
cristã, professando o Senhor 
Jesus como salvador e único 
perdoador de pecados come-
tidos pela humanidade.

Valeu a pena.

Fotos: Divulgação
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Momento cívico chamou as atenções dos presentes

Conjunto está perto de celebrar quatro décadas de clamores

Dramatização culminou com a glória divina manifesta

Acontecimentos foram baseados na Bíblia Mensageiro anunciou o arrependimento do homem

VL. NOVA JARAGUÁ PROMOVEU FESTIVIDADE MISSIONÁRIA

VEREADOR ISAC FÉLIX É RELATOR DA COMISSÃO
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DA SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA

OS 39 ANOS DO CONJUNTO
SÃO PAULO-SP – De 11 a 13 de maio, 

a congregação em vila Nova Jaraguá pro-
moveu a terceira festividade de missões. 
Evento importante no seio da igreja, es-
pecialmente em se tratando do desper-
tamento que o tema trouxe como princi-
pal pauta em debate.

O evento foi realizado sob grande 
alegria, contando com apoio da igreja 
em geral e especialmente dos irmãos 
que se envolvem diretamente com a 
causa missionária. Tanto que na lideran-
ça do trabalho atuaram o cooperador 
Yverson e Cristiano.

Louvores, dramatizações e esclareci-
mentos fundamentados em ações missio-
nárias ganharam corpo no decorrer dos 
dias, inclusive constando como foco princi-
pal nos assuntos que constituíram as men-
sagens pregadas e louvores entoados.

A congregação local tem como diri-
gente o pastor Gildésio Souza Moreira, 
e pertence ao setor em vila Santa Tere-
zinha cujo responsável é o pastor Davi 
Pereira. A regional no bairro Jaraguá é 
presidida pelo pastor Fernando Sartini.

RIB. PIRES-SP – Distrito 
do município em tela, a igre-
ja local promoveu festividade 
avivada para assinalar os 39 
anos de existência do conjun-
to do círculo de oração “Mon-
te Sião”. O evento ocupou de 
3 a 6 de maio, constituindo-se 
em oportunidade excelente 
para que o nome do Senhor 
fosse glorificado.

Na abertura do trabalho, 
a direção do pré-CIBEMP 
esteve sob a liderança da 
coordenadora geral, missio-
nária Amanda Pena. Na co-
ordenação setorial atuou a 
irmã Amélia Batista, ao lado 
das líderes, diaconisa Cleide 
Freitas e Cleide Lima. A re-
gência trabalhou Michele de 
Oliveira.

O tema oficial do trabalho 
foi concebido com fulcro em 
Apocalipse 3:21,originando a 
divisa “Mulheres, não há vitó-
ria sem luta”.

Através do enunciado, 
Deus tratou vidas de forma 
especial. A começar pela 
abertura dos trabalhos, quan-
do o líder setorial, o pastor 
Paulo Moreira, se transfor-
mou em canal de benção, 
compartilhando verdades 
acerca da palavra do Eterno.

Sábado, a poderosa por-
ção emanada desde o trono 

de poder e graça foi anun-
ciada por conta da missioná-
ria Nora Nei.

Repletos de alegria e co-
mungando de um sentimen-
to íntimo entre a criatura e 
o Criador, o povo voltou ao 
templo para adorar e foi vi-
sitado no coração por gente 
do alto, a partir da inspiração 
que o Consolador manifestou 
ao coração do orador, o mis-
sionário Marcelo.

Diversos cantores ado-
raram ao Rei, como fizeram 
Elisangela, Solange Bim (vila 
Sonia), Andreia e a cantora 
Iara Calixto. 

Neste ano o trabalho foi 
diferenciado, já que na quin-
ta e no domingo, a festivi-
dade foi feita com o grupo 
local, enquanto que na sexta 
e no sábado houve a união 
de todo o setor com as irmãs 
louvando a Deus integradas 
num só grupo. 

A partir desta configura-
ção, a cooperação setorial foi 
maciça, com a presença de 
todos os dirigentes e de to-
das as irmãs pertencentes às 
congregações adidas. 

O setor do Ouro Fino 
responde administrativa-
mente a regional em Mauá, 
sob a presidência do pastor 
Flávio Pena.

A Comissão Parlamentar de 
Inquérito – CPI da Sonegação 
Fiscal foi instalada, na Câmara 
Municipal de São Paulo, no dia 
15 de março último e as reuniões 
ocorrem todas às quintas-feiras.

“Estou muito satisfeito em fa-

zer parte da Comissão. Já fui es-
colhido para elaborar a relatoria, 
como ocorreu, no ano passado, 
com a CPI da Dívida Ativa Tributá-
ria,” afirma o vereador Isac Félix.

Ele explica que a nova CPI terá 
um trabalho semelhante ao de-
senvolvido pela anterior. “Mais 
uma vez vamos cobrar os grandes 
devedores do Município de São 
Paulo e procurar fazer com que 
eles regularizem suas pendências 
junto à Administração Pública.”

Na Comissão Parlamentar de 
Inquérito serão investigadas as dí-
vidas com a Prefeitura de empre-
sas responsáveis por operações 
de leasing, factoring e franchising.

“Já solicitamos à Secretaria da Fa-
zenda e à Procuradoria Geral do Mu-
nicípio os dados e as listas dos maio-
res devedores dessas empresas para 
podermos chamar os seus responsá-
veis e entender melhor as razões das 
dívidas”, destaca Isac Félix.

O vereador lembra que na CPI 
anterior um resultado importante 
obtido foi a abertura pela Prefeitura, 
a pedido da Comissão, do Programa 
de Parcelamento Incentivado – PPI. 

“O Programa permitiu o in-
gresso de recursos da ordem de 
mais de um bilhão de reais para 
serem investidos em ações desti-
nadas às melhorias que acabam 
por beneficiar os moradores.”

 “MONTE SIÃO”
Fotos: Divulgação
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Espírito Santo operou com poder e virtude em meio às mensagens

Bandeiras ilustraram o evento e marcaram posição da igreja

Templo foi perfeitamente preparado para acomodar a festa

Pr. Gilmar à frente da igreja em ação em ruas do município

Membros da comissão organizadora se alegraram no encerramento

Pr. Gilmar abençoa vida que aceitou a Cristo durante a cruzada

Pr. Gelson preside a regional em Cabreúva: presença e apoio

Bandeiras ilustraram o evento e marcaram posição da igreja

PORTO
“FELIZ” D+!

De 11 a 13 de maio, a igreja 
local, liderada pelo pastor Gil-
mar Soares e equipe, promo-
veu uma grande atividade com 
cunho evangelístico. Tratou-se 
da Semana Missionária, onde as 
atenções e atividades da igreja 
estiveram voltadas para o evan-
gelismo e conscientização quan-
to á importância em apoiar de 
todas as formas e maneiras as 
ações missionárias. Deus honrou 
o acontecimento.

Subsidiado pela regional em 
Cabreúva- SP, presidida pelo pas-
tor Gelson Pereira, o trabalho 
ganhou a devida musculatura 
espiritual, isso graças ao envolvi-
mento de toda a membrasia que 
sem medir esforços e atendendo 
ao chamado do pastor local, se 
uniu às atividades concebidas 
por Agentes Missionários que 
acabaram superando todas as 
expectativas para honra e glória 
ao nome santo.

Membro do Conselho Na-
cional de Missões de Perus (CO-
NAMPE), o pastor José Antonio 
de Farias Filho prestigiou o even-
to, empenhando palavras de 
elogios e apoio ao ato que des-
pertou as atenções do segmento 
evangélico na cidade interiora-
na. O acontecimento extravasou 
os limites do templo, alcançan-
do, inclusive, a maior feira que 
se realiza na cidade, impactada 
pela farta distribuição de mate-
rial evangelístico.

Além de evangelizar, o acon-
tecimento pautou em esclarecer 
membros quanto a importância 
que cada um tem para que a vol-
ta do Senhor seja apressada e 
isso necessariamente passa por 
ações missionárias. Verdades 
que ficaram frisadas com riqueza 
de detalhes.

Adorações, louvores e minis-
tração da palavra santa acabaram 
patrocinando várias conversões, 
o que comprovou o êxito indis-
cutível do evento para louvor ao 
nome santo do Senhor.

Fotos: Divulgação



O Arado Junho 201818



O AradoJunho 2018 19

O conjunto local adorou ao Senhor por mais um ano de vitórias

Festividade no Alegria III

FCO. MORATO – SP – Nos 
dias 11 e 12 de maio, a congre-
gação jardim Alegria III, liderada 
pelo presbítero Luciano Lauren-
tino da Silva, promoveu e hos-
pedou cultos que assinalaram o 
quarto aniversário do conjunto 
do círculo de oração “Mulheres 
Virtuosas”. As mãos divina se 
manifestaram no decorrer do 
período de celebrações.

Avivamento e pentecostes 
se manifestaram em meio à 
congregação que recebeu vá-
rias igrejas na qualidade de vi-

sitantes. Conjuntos louvaram 
o nome santo de Jeová, se 
alegrando em meio às vitórias 
que o Eterno concebeu ao de-
partamento.

Na abertura da festa pre-
gou o pastor setorial (jardim 
Alegria) Adeildo de Oliveira. 
Da mesma forma como o Sal-
vador foi com o líder, manifes-
tou a sua glória nas noites do 
sábado e domingo.

O tema oficial da comemo-
ração foi “A glória de Deus vai 
passar aqui” (Êx 33:22).

Alcino se mostra disponível para receber convites no sentido de adorar ao Senhor

NO MERCADO

FCO. MORATO/SP – Já se encontra à disposição dos interes-
sados o novo CD lançado pelo cantor Alcino Oliveira, membro 
em gozo de comunhão, servindo a Deus na subsede local.

Intitulada como “Minha Fortaleza”, a obra é composta por 
nove faixas: Vinde a mim, Prepare, Minha fortaleza, Tu és, Que 
amor é esse, Hosana, Eu te adorarei, Fala comigo e Santo espírito.

Disponível para louvar ao Senhor, Alcino Oliveira atende 
convites em todo o território nacional, disponibilizando o seu 
face book/arsinoface90 e celular (11) 9 7344-9271para conta-
tos e eventuais convites.

Cantor Alcino Oliveira
lança novo CD

Sua Saúde

*CLÁUDIO MIRANDA

*é médico cardiologista e mem-
bro da AD Perus em Jundiaí/SP

O papel da
insulina no 

corpo
O que é insulina?
A insulina é um hormônio pro-

duzido pelo pâncreas que permite 
que o corpo use o açúcar (glicose) 
de carboidratos consumidos nos 
alimentos ou armazene glicose 
para uso futuro. A insulina ajuda a 
manter o nível de açúcar no san-
gue dentro do normal, evitando 
que ele fique muito alto (hipergli-
cemia) ou muito baixo (hipoglice-
mia). As células do corpo precisam 
de açúcar para produzir energia, 
mas o açúcar não pode entrar di-
retamente na maioria das células.

Qual é o papel
da insulina no corpo?

O principal papel da insulina 
no corpo é o controle dos níveis 
sanguíneos de glicose, mas ela 
tem também outras interferências 
no metabolismo. Normalmente, 
quando o nível de açúcar no san-
gue aumenta, as células beta do 
pâncreas liberam insulina, que 
leva as células a absorver o açúcar 
da corrente sanguínea. Ela funcio-
na, pois, como uma “chave” que 
desbloqueia a célula para permitir 
que o açúcar penetre nela e seja 
usado para a produção de energia.

Se a pessoa tiver no sangue 
mais açúcar do que o fisiologica-
mente necessário, a insulina ajuda 
a armazená-lo no fígado como gli-
cogênio e o libera quando o corpo 
precisar dele, como no interva-
lo das refeições ou durante uma 
atividade física mais acentuada. 
Quando o fígado está saturado 
com glicogênio, o metabolismo 
assume um caminho alternativo, 
que envolve a captação de glicose 
adicional no tecido adiposo, levan-
do à síntese de lipoproteínas. Por-
tanto, a insulina ajuda a equilibrar 
os níveis de açúcar no sangue e a 
mantê-los numa faixa normal.

Esse é apenas o papel mais co-
nhecido da insulina, mas ela tem 
várias outras funções importantes 
no corpo humano. Ela também 

está envolvida nas seguintes 
funções:

1. Modificar a atividade de 
enzimas e as reações resultan-

tes dessas modificações.
2. Reconstruir músculos após 

doenças ou lesões através do 
transporte de aminoácidos para o 
tecido muscular.

3. Ajudar a regular a absorção 
de aminoácidos, a replicação do 
DNA e a síntese de proteínas.

4. Gerenciar a síntese de lipí-
dios, por meio da absorção de gli-
cose em células de gordura.

5. Gerenciar a quebra de pro-
teínas e lipídios por meio de mu-
danças nas células de gordura.

6. Captação de aminoácidos e 
potássio nas células, o que não pode 
ocorrer na ausência de insulina.

7. Gerenciar a excreção de só-
dio e o volume na urina.

8. Aprimorar as funções de 
aprendizagem e memória.

Quais são os efeitos
da não atuação da insulina?

O principal papel da insulina 
no corpo é permitir que as células 
transformem glicose em energia. 
Sem insulina, elas ficam sem ener-
gia e precisam buscar uma fonte 
alternativa. Isso pode levar a com-
plicações fatais. Quando a pessoa 
se alimenta, o pâncreas libera in-
sulina para ajudar o corpo a pro-
duzir a energia de que necessita a 
partir da glicose e armazenar a gli-
cose excedente. A insulina é, pois, 
uma parte vital do metabolismo. 
Sem as doses adequadas dela, o 
corpo deixaria de funcionar.

A insuficiência de insulina dá 
origem ao diabetes mellitus. No 
diabetes mellitus tipo 1, o pâncre-
as não é mais capaz de produzir a 
insulina em quantidades necessá-
rias. No diabetes tipo 2, o pâncreas 
produz a insulina necessária, mas as 
células do corpo não são capazes de 
fazer bom uso dela, devido a uma 
resistência à insulina.

O diabetes descontrolado per-
mite que a glicose se acumule no 
sangue, em vez de ser distribuída 
para as células ou armazenada. 
Isso pode causar problemas em 
praticamente todas as partes do 
corpo. As complicações do diabe-
tes incluem doenças renais, danos 
aos nervos e problemas oculares. 
Pessoas com diabetes tipo 1 preci-
sam de terapia com insulina. Algu-

mas pessoas com diabetes tipo 2 
podem controlar os níveis sanguí-
neos de glicose com medicamen-
tos, dietas e exercícios físicos, mas 
outras também precisam fazer te-
rapia com insulina para controlar 
os níveis de açúcar no sangue e 
evitar complicações.

Algumas mulheres grávidas 
podem precisar de mais insulina 
do que seu corpo é capaz de pro-
duzir durante a gravidez. Este é 
um estado de deficiência relativa 
da insulina, dito diabetes gesta-
cional. Chama-se de pré-diabetes 
à condição em que os níveis da 
glicemia são mais altos do que o 
normal, mas não altos o bastante 
para um diagnóstico do diabetes. 
As pessoas com pré-diabetes têm 
maior risco de desenvolver o dia-
betes tipo 2.

Além do diabetes e suas varia-
ções, outras condições clínicas en-
volvem a insulina. Uma delas é o 
insulinoma, um tumor das células 
beta pancreáticas (produtoras de 
insulina), que conduz então à pro-
dução adicional dessa substância e 
leva, em consequência, à hipogli-
cemia. Níveis de insulina menores 
que 40 mg/dL devem levantar a 
suspeita de insulinoma.

Outra condição clínica que en-
volve a insulina é a Síndrome Me-
tabólica, uma combinação de múl-
tiplas desordens, cuja causa básica 
pode também envolver a resistência 
à insulina. A Síndrome Metabólica 
geralmente implica em:

1. Medida da cintura superior 
a 88 cm na mulher e 102 cm no 
homem.

2. Dislipidemia. Níveis de trigli-
cérides acima de 150 mg/dL, HDL 
(bom colesterol) abaixo de 40 mg/
dL para homens e abaixo de 50 
mg/dL para mulheres.

3. Níveis de pressão sanguínea 
acima de 130/85 mmHg.

4. Níveis de glicemia de jejum 
acima de 100 mg/dL.

Na maioria das mulheres, a 
síndrome de ovários policísticos 
exibe as características da síndro-
me metabólica, incluindo a resis-
tência à insulina, com um risco 
elevado de diabetes tipo 2.

Célio Campos
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Vocal que congrega a si o conjunto “Brilho Celeste”: 57 anos de exercício de fé e confiança no Salvador

Missª Iraci: coordenadora

Missª Kátia pregou no culto

Conjunto intercessor “Brilho Celeste” completou 57 anos em Campo Limpo Paulista

CPO. LIMPO PTA.-SP – De 
13 a 15 de abril, sob um der-
ramamento impetuoso da 
glória santa, o conjunto do 
círculo de oração “Brilho Ce-
leste”, órgão oficial da sede 
campo-limpense, contem-
plou a todos com uma gran-
de festividade, celebrando 57 
anos de intercessões, clamo-
res e adoração ao Pai, cons-
tituindo-se em verdadeiro 
sustentáculo perante a obra 
local. Deus trabalhou grande 
e poderosamente.

O tema que vigorou du-
rante a festividade foi “Buscai 
ao Senhor enquanto se pode 
achar” (Is 55:6).

Além do vocal, que apre-
sentou-se organizado, maci-
ço e uniformizado nas noites 
comemorativas, caravanas 
de irmãs pertencentes a ou-
tros setores e congregações 
se intercalaram nos dias na 
qualidade de visitantes ilus-

tres. Somaram-se a essas 
adorações as participações 
especiais de cantores que 
abrilhantaram ainda mais a 
festividade, como Adriana 
Branca, Evelyn Mayara e Mai-
con Bonfim. Ainda se contem-
plou apresentações propor-
cionadas pelos componentes 
do jogral “Brilho Celeste”.

A coordenação geral do tra-
balho ficou à conta da missio-

nária Iraci Rodrigues e demais 
membros de sua diretoria, as 
quais atuaram em funções 
inerentes às dirigentes, re-
gência e ações pertinentes 
à assessoria administrativa. 
Tratou-se de um evento onde 
a união foi o grande detalhe a 
ser observado por conta dos 
que passaram pela sede nas 
festivas noites.

Ministrando a palavra de 

Deus compareceram instru-
mentos poderosamente usa-
dos na função, como a mis-
sionária Kátia, o pastor Idail 
Costa e a também missionária 
Mari Moura. Por intermédio 
de seus servos, o Altíssimo 
se comunicou com muitos, 
adentrando aos corações que 
foram visitados, tocados, lim-
pos, transformados e avivados 
pelas ações do Espírito Santo.

Fotos: Mídia  - Cpo. Limpo Pta.
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