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Peru: festividade e 56 conversões “Não há vínculo” Substituição Clamor de 54 anos

De 6 a 8 de abril, a sede eclesiástica no Peru, presidida pelo 
pastor Juan Bautista, comemorou 11 anos e paralelamente pro-
moveu o segundo pré-Congresso do Conselho Nacional de Mis-
sões de Perus (CONAMPE). O Senhor foi generoso com o seu 
povo. Pela misericórdia, 56 vidas aceitaram a Cristo e outras 
39 desceram às águas. Além de obreiros da regional Francisco 
Morato que manifesta apoio ao trabalho missionário andino, 
o pastor presidente, o doutor Elias Cardoso, marcou presença 
junto aos eventos comemorativos.

Obreiro levou a AD Perus 
às barras dos tribunais, pedin-
do uma série de benefícios, ao 
entender que ao contrário de 
pastor, se tratava de um em-
pregado na obra. Na sentença, 
a Justiça do Trabalho em Umu-
arama mostrou que pedidos 
dessa natureza não compro-
vam vínculo trabalhista, sem a 
mínima chance de prosperar à 
luz do direito. PÁGINA 26

Após dois anos, o pastor 
Orlando Soares Silva deixa 
a regional Franco da Rocha 
com 61 igrejas e ruma para o 
Nordeste. Presidência infor-
mou que o líder retornará ao 
estado de Pernambuco, onde 
trabalhou anteriormente. Em 
seu lugar, o pastor Davi Bispo, 
hoje em Recife, deverá assu-
mir o cargo na cidade franco-
-rochense. PÁGINA 28

O círculo de oração “Jardim 
de Deus” celebrou 54 anos de 
existência na sede em Cabre-
úva-SP. A glória tomou conta 
da igreja durante a festividade 
que se transformou em um 
marco não apenas na igreja 
como na cidade, vez se tratar 
de um grupo que ora por to-
dos indistintamente. Cultos 
ocorreram nos dias 16, 17 e 
18 de março. PÁGINA 7

três dias de adorações, testemunhos, comunhão e meditações 
junto à palavra, resultaram na reconstrução de muitas vidaspágina 24 CAMP 2018:



O Arado Julho 201802

1 - Na inspiração divina, verbal e 
plenária da Bíblia Sagrada, única regra 
infalível de fé e prática para a vida e o 
caráter cristão;

2 - Em um só Deus, eternamente 
subsistente em três pessoas distintas 
que, embora distintas, são iguais 
em poder, glória e majestade: o Pai, 
o Filho e o Espírito Santo; Criador 
do Universo, de todas as coisas que 
existem nos céus e na terra, visíveis 
e invisíveis, e, de maneira especial, 
os seres humanos, por um ato 
sobrenatural e imediato, e não por um 
processo evolutivo;

3 - No Senhor Jesus Cristo, o Filho 
Unigênito de Deus, plenamente Deus, 
plenamente Homem, na concepção 
e no seu nascimento virginal, em 
sua morte vicária e expiatória, em 
sua ressurreição corporal dentre os 
mortos e em sua ascensão vitoriosa 
aos céus como Salvador do mundo;

4 - No Espírito Santo, a terceira 
pessoa da Santíssima Trindade, 
consubstancial como o Pai e o Filho, 
Senhor e Vivificador; que convence 
o mundo do pecado, da justiça e do 
juízo; que regenera o pecador; que 
falou por meio dos profetas e continua 
guiando o seu povo;

5 - 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 podem restaurá-lo a Deus;

6 - Na necessidade absoluta do 
novo nascimento pela graça de Deus 
mediante a fé em Jesus Cristo e pelo 
poder atuante do Espírito Santo e da 
Palavra de Deus para tornar o homem 
aceito no Reino dos Céus;

7 - No perdão dos pecados, na 
salvação plena e na justificação pela fé 
no sacrifício efetuado por Jesus Cristo 
em nosso favor;

8 - Na Igreja, que é o corpo de 
Cristo, coluna e firmeza da verdade, 
uma, santa e universal assembléia dos 
fiéis remidos de todas as eras e todos 
os lugares, chamados do mundo pelo 

Espírito Santo para seguir a Cristo e 
adorar a Deus;

9 - No batismo bíblico efetuado por 
imersão em águas, uma só vez, em 
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo, conforme determinou o Senhor 
Jesus Cristo;

10 - Na necessidade e na 
possibilidade de termos vida santa 
e irrepreensível por obra do Espírito 
Santo, que nos capacita a viver como 
fiéis testemunhas de Jesus Cristo;

11 - No batismo no Espírito Santo, 
conforme as Escrituras, que nos é 
dado por Jesus Cristo, demonstrado 
pela evidência física do falar em outras 
línguas, conforme a Sua vontade;

12 - Na atualidade dos dons 
espirituais distribuídos pelo Espírito 
Santo à Igreja para sua edificação, 
conforme Sua soberana vontade para 
o que for útil;

13 - Na segunda vida de Cristo, 
em duas fases distintas: a primeira – 
invisível ao mundo, para arrebatar a 
Sua Igreja, antes da Grande Tribulação; 
a segunda – visível e corporal, com 
a Sua Igreja glorificada, para reinar 
sobre o mundo durante mil anos;

14 - No comparecimento ante 
o Tribunal de Cristo de todos os 
cristãos arrebatados, para receberem 
a recompensa pelos seus feitos em 
favor da causa de Cristo na Terra;

15 - No Juízo Final, onde 
comparecerão todos os ímpios: desde 
a Criação até o fim do Milênio; os 
que morreram durante o período 
milenial e os que, ao final desta época, 
estiverem vivos. E na eternidade de 
tristeza e tormento para os infiéis e 
vida eterna de gozo e felicidade para 
os fiéis de todos os tempos;

16 - Cremos, também, que o 
casamento foi instituído por Deus 
e ratificado por nosso Senhor Jesus 
Cristo com união entre um homem e 
uma mulher, nascidos macho e fêmea, 
respectivamente, em conformidade 
com o definido pelo sexo da criação 
geneticamente determinado.
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Trabalho envolvente, conclave juvenil ocupou praticamente todas as dependências da sede em Taipas: pentecostes e avivamento

Membros do ministério e da diretoria do pré-UMADEMP durante culto em adoração a Deus Membros do ministério e da diretoria do pré-UMADEMP durante culto em adoração a Deus

Pr. Isaías pregou inspirado Missª Mariza Umbelino: poderPr. Wagner preside a regional Pr. André faz parte da diretoria André Bueno: pastor e preletor

O ESPAÇO FICOU PEQUENO

SÃO PAULO-SP – Debaixo 
das potentes mãos divinas e 
com vontade em cultuar ao 
Pai em espírito, alma e corpo, 
a juventude da regional Taipas 
deve ter patrocinado muito 
provavelmente o maior pré-
-congresso da União de Moci-
dade da Assembléia de Deus 
do Ministério de Perus (UMA-
DEMP) dos últimos tempos. 
Ou em relação à década em 
curso. Os dias 1 e 2 de junho 
se encarregaram de escrever 
esta verdade nos anais da his-
tória. Deus impactou vidas.

Para escrever acerca disso 
é preciso resgatar um dos fa-
tos preponderantes para que 
a ocorrência se desse – a mu-
dança de instalações da sede 
regional, que deixando um 
templo diminuto e com poucas 
possibilidades de acomodar 

com dignidade a membrasia, 
se transferiu para um galpão, 
a metros da antiga igreja, re-
formou-o e em menos de um 
ano, já conseguiu compreen-
der que o local amplo, ainda à 
espera de balcões ou galerias, 
significa pouco perante o cres-
cimento da obra no bairro.

O pastor Wagner Luis dos 

Santos, fez a abertura dos 
trabalhos, repassando o co-
mando da festa à diretoria 
nacional da UMADEMP, que 
através de vários diretores, 
manifestou presença ao con-
clave, conforme ocorre em 

todo o território nacional. 
Vice-presidente, o pastor Re-
nato Rogério falou em nome 
dos demais, se rendeu ao 
coletivo maciço de jovens 
que tomou conta de todas as 
dependências do templo. Se 
mostrou grato.

A liderança regional tra-
balhou com propriedade. À 

frente da diretoria atuaram o 
pastor André do Nascimento 
Marques, cooperador Thiago 
Dias e o diácono Carlos Mar-
tinelli. Sempre acompanhado 
por uma orquestra fantástica e 
back vocal’s prá lá de afinados, 
o conjunto dispôs dos serviços 
de regência oferecidos pelos 
irmãos Maria Gabriela, Mai-
com Kaique, Sara Lizandra e 
Gustavo Henrique.

Em meio aos louvores e 
glórias que ecoaram em meio 
à massa, participações de con-
vidados em ambas as noites 
se juntaram aos adoradores 
(Marquinhos, banda ”Kayros”, 
grupo “Essência”) oferecen-
do o melhor ao Criador. As 
regionais jardim Cachoeira, 
vilas Souza e dos Remédios 
foram parceiros fidedignos da 
celebração, comparecendo 
com os respectivos vocais e 
levando consigo as copiosas 
bênçãos celestiais que se dis-
tribuíram em fartura.

MENSAGENS
E INTERATIVIDADES

O pré-congresso da União 
de Mocidade da Assembléia 
de Deus do Ministério de Perus 
(UMADEMP) na regional não 

perdoou sequer o amanhecer 
cinzento do sábado paulistano, 
já que a programação apontou 
para um culto que teve início às 
9h, congregando a juventude 
local e convidados. Em meio ao 
momento de devoção ao Senhor, 
paralelamente se deram ações 
evangelísticas, sempre com vistas 
arregimentar pessoas ao culto da 

noite. A palavra oficial coube à 
missionária Mariza Umbelino.

Aliás, culto noturno ines-
quecível foi o celebrado na 
abertura, quando o pastor Isaí-
as de Oliveira (Catanduva), pre-
gou sob o tema oficial: “Ele vem 
nos buscar” (Mt 25:31). “Quero 
parabenizar a mocidade pela 
escolha do tema. É difícil hoje 
escolherem tema que anuncie 
a volta de Jesus. Mas tenho 
uma notícia do céu para vocês 
– Ele vem, está às portas, pre-
parem-se para com ele morar”, 
destacou, pregando inspirado 
e advertindo a massa quanto à 
iminente volta do Cordeiro.

Sob grande alarido e pleni-
tude espiritual, o conclave se 
encerrou na noite de sábado, 
quando o Salvador decidiu usar 
sem limites pré-estabelecidos 
o orador, pastor André Bueno 

(Catedral). Fiel ao eixo temáti-
co, compartilhou visões acerca 
dos desafios atuais da geração 
que busca servir ao Senhor e 
as batalhas que se travam no 
mundo espiritual. O melhor 
é que quem escolhe ter Deus 
ao lado, mediante obediência 
e temor, se garante vencedor 
nesta frenética disputa.

Jovens da regional Taipas promoveram um dos maiores pré-congressos da década
Fotos: Célio Campos
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Após aceitarem a Cristo, reconhecendo-o como salvador pessoal, candidatos passaram pelo discipulado, compreenderam a necessidade do batismo e desceram às águas: testemunho público de conversão e promessa de novidade de vida em âmbito espiritual

Batismo permite a regularização espiritual do novo convertidoBatismo permite a regularização espiritual do novo convertido Batismo permite a regularização espiritual do novo convertido

Batismo tem sido uma grande festa espiritual envolvendo diversos segmentos da igreja: alegria Batismo tem sido uma grande festa espiritual envolvendo diversos segmentos da igreja: alegria

DA REDAÇÃO – O primeiro 
semestre foi encerrado em se 
tratando de cerimônias batis-
mais na Catedral. Por questões 
de adequação ao espaço físico 
- Catedral está se submetendo 
às conclusões das obras em 
suas dependências – a Presi-
dência transferiu a data da ce-
rimônia do terceiro domingo 
de junho para o primeiro do-
mingo de julho. E mesmo as-
sim teve de se valer do tanque 
do templo para a realização da 

cerimônia quando 303 novos 
convertidos cumpriram a jus-
tiça divina, se transformando 
em membros da igreja e do 
corpo de Cristo. Agora, restam 
dois atos a serem cumpridos – 
um em cada trimestre: setem-
bro e dezembro.

Quando se fala em batismo 
na sede nacional da AD Perus, 
é importante salientar que as 
igrejas estabelecidas fora do 
raio da Grande SP – formada 
por 39 cidades que gravitam no 

entorno da capital -, realizam 
seus cultos batismais tanto na 
mesma data (terceiro domingo 
de cada trimestre) quanto em 
datas esporádicas, que melhor 
se adequem à realidade e dis-
ponibilidade de candidatos e 
mesmo das igrejas. 

A boa notícia, convenha-
mos, é que a AD Perus conti-
nua batizando muita gente. 
Prova que o evangelho do rei-
no vem sendo pregado, o Espí-
rito Santo convencendo vidas 

que após o período de disci-
pulado, se apresentam aptas 
para serem sepultadas espiri-
tualmente, renascendo para 
uma nova vida à luz do santo 
evangelho.

Novamente a orquestra 
unificada assinalou presença, 
reunindo diversos músicos 
que vêm se integrando ao 
conjunto que conclui prepa-
rativos para a grande festa de 
inauguração oficial da sede 
(inter) nacional do ministério. 

Cantores radicados perante as 
mais diversas regionais louva-
ram e adoraram o nome santo 
do Senhor. Testemunhos tam-
bém foram compartilhados 
com a massa humana que su-
perlotou as dependências da 
Catedral.

Informações repassadas 
pela Secretaria sustentam 
que os 303 candidatos resul-
taram da descida ao tanque 
batismal de 155 mulheres e 
148 homens.

Segundo batismo do ano regulariza a vida espiritual
de 303 novos convertidos. Na Catedral 

Fotos: Mídia AD Perus
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Os detalhes desconhecidos e extraordinários do

Ativistas LGBT impedem divulgação de cruzada evangelística

Marcelo Crivella escapa de impeachment no RioMorre Feliciano do Amaral

Em 1974, o mineiro Feli-
ciano do Amaral viveu um dos 
momentos mais marcantes de 
sua carreira: foi o único cantor 
gospel a se apresentar no Ma-
racanã, para mais de 35 mil pes-
soas, num evento do evangelis-
ta americano Billy Graham.

Ao longo de mais de 70 
anos, Amaral acumulou outros 
feitos importantes na carreira. 
Foi o primeiro músico gospel 
a gravar um disco no Brasil e, 
em 2009, entrou para o “Guin-
ness Book” como o cantor do 
segmento com a carreira mais 
longa em todo o mundo.

A música esteve presen-
te na vida de Amaral desde 
criança. De origem humilde, 
ele nasceu em Miradouro (a 
206 km de BH), e começou a 

trabalhar para ajudar no orça-
mento familiar aos 13, como 
aprendiz de sapateiro.

No início da juventude re-
solveu conciliar o tempo na 
sapataria com o de músico na 
banda de jazz da cidade. De voz 
marcante e afinada, não demo-
rou muito para ficar conhecido 
como o “Rouxinol do Sertão”.

A grande mudança na vida 
e profissão de Amaral aconte-
ceu em 1942, quanto atuava 
na construção da BR-116, no 
trecho Rio-Bahia. Na época, 
a convite de amigos, decidiu 
tornar-se evangélico.

A partir daí não abandonou 
a música, mas mudou o estilo, 
passando a levar ao público, 
por meio das canções, mensa-
gens de paz, esperança e fé.

Apesar das viagens e dos 
compromissos em vários esta-
dos, sempre foi um pai amoro-
so e um marido presente. Fa-
zia questão de reunir a família 
numerosa, com 11 filhos, ao 
redor da mesa para fazerem 
juntos as refeições.

Morreu no último dia 7, em 
Rondônia, por complicações de 
uma pneumonia. Deixa a esposa 
Rubenita, filhos, netos, bisnetos 
e um trineto. (Da Folhapress)

Terminou com placar favo-
rável ao prefeito Marcelo Cri-
vella a votação na Câmara do 
Rio, na quinta-feira, quando se 
discutiu a abertura de proces-
so de impeachment contra sua 
administração. Por 29 fotos a 
11, os vereadores decidiram 
não iniciar o rito que poderia 
tirar Crivella da Prefeitura. Nas 
galerias, manifestantes a favor 
do prefeito cantaram o ‘Rap da 
Felicidade’, de Cidinho e Doca, 
e aos gritos de ‘Ih, fora’, come-
moram a saída de opositores 
da Casa. O resultado também 
foi muito comemorado pela 
base do prefeito na Câmara.

Foram protocoladas duas 

denúncias de infração polí-
tico-administrativa contra o 
prefeito Marcelo Crivella. Uma 
delas é de autoria do vereador 
Átila Alexandre Nunes (MDB), 
que pedia a cassação do man-

dato do chefe do Poder Execu-
tivo. A segunda era do depu-
tado estadual Marcelo Freixo, 
em conjunto com Isabel Silva 
Prado Lessa, presidente do Di-
retório Municipal do PSOL.

O pastor Franklin Graham, 
presidente da Associação 

Evangelística Billy Graham, 
fará uma cruzada evangelística 

em Lancashire, Inglaterra em 
setembro, como parte do cha-
mado “Festival da Esperança”.

A organização contratou 
uma empresa para colocar 
anúncios nos famosos ônibus 
vermelhos de dois andares 
que circulam na Inglaterra 
com as datas e uma foto de 
Graham. Ativistas LGBT logo fi-
zeram protestos, exigindo que 
a empresa Blackpool Trans-
port não fizesse a divulgação. 
(Do site noticias.gospelprime.com.br)

1º - Eles (garotos) foram en-
contrados e resgatados através 
de situações impossíveis.

2º - A corda do mergulhador 
britânico estava usando para gui-
á-los na caverna acabou, então 

ele subiu para pegar ar e nesse 
momento ele encontrou os meni-
nos sentados na frente dele! Ele 
disse que se a corda fosse mais 
longa, teria passado direto debai-
xo d’água e não os encontraria.

3º - Apenas um dos meninos 
sabia inglês e pode se comunicar 
com o mergulhador britânico. 
Ele é o único cristão do grupo, 
e aprendeu o idioma no projeto 
missionário que acontece em sua 
pequena igreja.

4º - A chuva se manteve dis-
creta durante a missão de resgate 
por três dias e não afetou a ope-
ração. Choveu em áreas ao redor.

5º - Assim que o último mer-
gulhador saiu da caverna (depois 
de todos os garotos estarem se-

guros) a bomba que retirava água 
da caverna quebrou (teria sido 
um desastre!).

6º - Choveu a manhã toda e 
na quarta-feira, dia 11, a caver-
na se mostrou completamente 
inundada!

7º - Todos os meninos foram 
resgatados e em condições sur-
preendentes de saúde, que nem 
os médicos budistas “sabem 
como” explicar.

8º - A unidade envolvida na 
ação de resgate: pessoas traba-
lhando juntas através de barrei-
ras linguísticas e culturais. De-
cisões e escolhas importantes 
foram tomadas em consenso até 
a execução dos planos. O traba-
lho excelente e determinação de 
uma equipe com tantas pessoas e 
nacionalidades diferentes. 

A única brasileira voluntária 
na operação foi a missionária 
Tati Araújo, que traduziu para 

os mergulhadores, autoridades 
e militares estrangeiros o in-
glês-tailandês.

9º - A igreja de Cristo em todo 
o mundo se uniu para clamar a 
Deus por Sua intervenção. Discí-
pulos de todos os cantos da ter-
ra oraram, na esperança que o 
Senhor podia fazer o impossível 
acontecer... e aconteceu!

Sem dúvidas, Deus fez este 
milagre que o mundo presenciou 
e se comoveu!

Agora é hora de celebrar o 
poder e graça de Deus que em 
amor, se lançou mais uma vez na 
história para resgatar os que esta-
vam perdidos.

Que a nossa resposta seja gra-
tidão e adoração ao único Deus 
tem quem todo o poder em suas 
cravejadas e ressurretas mãos.

(Texto traduzido e adaptado 
da família BenandKiesha Jones 
que serve no norte da Tailândia.)

milagre que Jesus fez na Tailândia nos últimos dias

Fotos: Reprodução



O AradoJulho 2018 07

Conjunto “Jardim de Deus”, que adora ao Pai e intercede ao longo de 54 anos de marcha: resultados positivos

Diretoria tem feito bom trabalho sob as providências divinas: união e trabalho

Mocidade em louvores e adorações ao Pai: agradecimento por ano vitorioso

Em Cabreúva, círculo de oração “Jardim de Deus” completou 54 anos de vitórias

Mocidade “Emanuel” celebrou vitória no Jd. Feital

CABREÚVA-SP – Debaixo 
de um poder que patrocinou 
avivamento intenso em meio 
ao templo-sede totalmente 
tomado durante a celebração, 
componentes do conjunto do 
círculo de oração “Jardim de 
Deus” celebraram os 54 anos 
de existência do departamen-
to que tem, como uma das 
principais premissas, pedir 
a Deus pela igreja e seus de-
partamentos e membrasia. A 
festa ocupou os dias 16, 17 e 
18 de março.

Desde a abertura do tra-
balho, procedida pelo pastor 
regional local, Gelson Perei-
ra, a glória divina sinaliza-
va que o acontecimento se 
transformaria num autênti-
co marco em meio às ações 
evangelísticas pentecostais 
ocorridas na cidade. E assim 

foi. 
A liderança foi destinada 

ao comando das irmãs, atu-
ando como coordenadora a 
missionária Fátima Gomes, 
auxiliada pelas dirigentes, a 
diaconisa Juraci Santolica e 
irmã Iracema. Na regência do 
vocal atuaram Shirley, Fabío-
la e Flaris.

Biblicamente, o evento foi 
realizado sob o tema ““Eu sou 
o Deus Todo-poderoso. Anda 
em minha presença e sê per-
feito” (Gn 17:5).

Caravanas de igrejas per-
tencentes a regional foram re-
cepcionadas com alegria, con-
forme usam fazer os santos. 
Todas as igrejas participaram 
munidas de seus respectivos 
vocais, que louvaram e en-
grandeceram o nome santo de 
Jeová. Adoradores da própria 

sede e igrejas visitantes com-
pletaram o rol dos que ofere-
ceram tributos ao Salvador.

Para pregar, a organização 
do evento convidou o líder re-
gional, que atuou na abertura 
oficial da festa. Já no sábado, 

a missionária Eliane Accioli foi 
o instrumento usado pelo Se-
nhor para comunicar-se com 
os que o servem em espírito 
e em verdade, ficando a pre-
gação da noite de domingo, 
durante a celebração do Culto 

da Família, sob a responsabi-
lidade da missionária Hosana 
Cordeiro (Catedral). 

Coisas grandes operou 
o Eterno durante mais este 
grande evento realizado na 
sede regional.

MAUÁ-SP - Nos dia 1, 2 e 3 de 
junho, a congregação estabeleci-
da no jardim Feital, foi um final 
de semana festivo na igreja do 
jardim Feital, liderada pelo evan-
gelista Marcelo, se mostrou satis-
feita com tudo quanto operou o 
Senhor durante cultos comemo-
rativos ao aniversário do conjun-
to de jovens “Emanuel”.

Na abertura das celebrações, 
louvores, testemunhos e o res-
plendor da glória santa se mani-
festaram em meio ao povo que 
vibrou ao contemplar o Senhor 
realizando grandes coisas. O pre-
letor foi o pastor Nerildo Accioly. 
Poderosamente usado pelo Re-
dentor, se alegrou junto á igreja 
ao contemplar uma preciosa vida 
aceitar a Cristo, reconhecendo-o 
como único e suficiente salvador.

Sábado foi a vez do pastor re-
gional Flávio Pena, compartilhar 
o manjar do céu com o povo. Exi-
toso, discorreu baseando a sua 
pregação no tema oficial do even-
to – “Como purificará o jovem o 
seu caminho? Observando-o con-
forme a tua palavra” (Sl 119:9) -, 
admoestando a classe acerca de 
modelos e símbolos da palavra 
divina revelada. O Espírito Santo 

encontrou lugar e trabalhou com 
propriedade.

Evento festivo, louvores tive-
ram e exerceram grande influên-
cia em meio aos irmãos, tanto os 
apresentados pelos componen-
tes do vocal aniversariante como 
os que se fizeram ouvir por conta 

dos conjuntos convidados. Soma-
ram tributos ao Deus soberano o 
cantor Bruno Soares.

No encerramento processado 
domingo, em meio ao Culto da 
Família, todos os departamentos 
musicais adoraram, com ênfase 
à mocidade “Emanuel”, aniversa-

riante do evento. Após testemu-
nhos e devoções remetidas ao 
trono de poder e glória, a palavra 
ganhou espaço em meio ao tem-
plo, cabendo ao evangelista Mar-
cos Paulo (sede) anunciar o amor 
divino revelado ao homem.

Respondem pela liderança do 

conjunto os jovens Bruno e Tali-
ne, que inspirados pelo Salvador, 
atuaram com distinção, temor, 
respeito e ousadia, dispondo o 
tempo todo da oportuna coope-
ração do Pai junto às delibera-
ções que fizeram.

Fotos: Divulgação

Divulgação
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O papel da mulher na obra missionária
MISS. TATIANA GUTIERRE IDELFONSO

*é missionária e congrega na Catedral

“Sabemos muito bem o 
que é missões, agora está no 
momento de vivê-la.” (Marvyo 
Darley)

Falar sobre este tema me 
emociona, enche meu coração 
de alegria, pois aborda a influ-
ência que uma mulher cheia da 
graça e do Espírito Santo tem na 
obra missionária quando res-
ponde sim à ‘Grande Comissão’ 
(Mc 16:15).

O chamado missionário não 
é para uma classe específica 
da igreja (obreiros em geral), 
ele é abrangente a todo aque-
le que é nascido de novo, que 
entende a importância de se 
compartilhar o evangelho da 
salvação a toda criatura.

Quando falamos de Missões 
na Biblia, lembramos logo do 
apóstolo Paulo (At 13:2), que 
foi um ícone na história das mis-
sões, porém, existem mulheres 
que antecederam a ele que in-
fluenciaram seu mundo levan-
do o Evangelho (boas novas), 
e que até o dia de hoje, suas 
histórias são lembradas e são 
grandes exemplos de uma vida 
transformada e comprometida 
com o seu chamado.

 É sobre isso que quero com-
partilhar neste texto, falando 
um pouco sobre uma dessas 
mulheres – a samaritana.

Depois do encontro maravi-
lhoso com Jesus, essa mulher 
além de reconhecer que ele 
era o Cristo, saiu anunciando 
a todos que ele era  aquele ao 

qual muito tempo antes foi pro-
fetizado. Através de seu teste-
munho, muito foram ter com o 
Mestre. Que maravilha quando 
podemos ganhar almas através 
de nosso testemunho.

Deus te chamou para dar 
frutos (Mt 3:8), o seu chamado 
é individual, independe do seu 
marido ou família. Deus chamou 
você, mulher, para fazer a dife-
rença, para gerar não somente 
filhos no âmbito terreno, mas fi-
lhos no mundo espiritual, povo-
ar os céus para a glória de Deus. 

Esta mulher que outrora era 
mal vista pela sociedade, ago-
ra exercia um papel de honra 
no Reino, era uma missionária, 
pregadora do Evangelho, ga-
nhadora de almas.

Outro aspecto importante 
da vida desta mulher é que ela 
deixou o que estava fazendo 
(buscando água no poço) para 
anunciar as boas novas de sal-
vação à sua cidade.  Hoje em 
dia, muitas de nós colocamos 
mil e uma desculpas para não 
cumprirmos com o nosso cha-
mado. A desculpa mais usada 
nestes últimos tempos é: não 
tenho tempo.

O tempo pode ser tanto nos-
so amigo, como nosso inimigo. 
(Ec 3:1-8). Saber aproveitá-lo 
implica discernimento e sabe-
doria ao administrá-lo, aprovei-
tando, assim, as oportunidades 
que o Senhor oferece.

Deus nos dá o tempo, e dele 
somos mordomos, alguns bons 

outros maus. Deus é o Senhor 
do tempo, tudo é dEle e para 
Ele. Mateus 6:33 nos lembra 
que o Reino de Deus deve ser 
nossa prioridade, logo, cumprir 
o chamado do Senhor deve es-
tar acima de tudo.

Esta mulher também de-
monstra disposição em compar-
tilhar o Evangelho. Sejamos mu-
lheres desprendidas, dispostas a 
fazer a obra do Senhor sempre. 

Não perca mais seu tempo, 
pregue o evangelho sempre, 
pregue com palavras, com o 
testemunho, seja luz, faça a di-
ferença por onde você for. 

Chamada para servir

Me lembro que antes de me 
casar, Deus havia usado muitos 
profetas para me dizerem que 
seria uma missionária. Com 
o passar dos anos, resolvi me 
preparar acreditando piamente 
que as promessas do Senhor se 
cumpririam em minha vida.

Ingressei no Instituto Teoló-
gico voltado à Missiologia quan-
do tinha 18 anos, e neste tempo 
maravilhoso, pude ter a certeza 
de que Deus havia me escolhi-
do para esta obra. Antes de me 
casar, orei a Deus para que meu 
futuro esposo tivesse o mesmo 
chamado que o meu, pois não 
quería desobedecer ao meu 
Mestre e ficar frustrada minis-
terialmente.

Aos 19 anos, no ano 2000, nos 
casamos, Deus preparou meu es-

poso, Rodrigo Allan, que também 
fazia a mesma oração a Deus, pois 
estava convencido de seu chama-
do para a obra missionária. 

Em 2007, fomos enviados 
para a Venezuela, nosso pri-
meiro filho, Natan tinha 1 ano, 
deixamos nossa casa novinha, 
vendemos nossos móveis, 
abandonamos os nossos traba-
lhos, naquela época, meu es-
poso havia sido promovido e ía 
começar a ganhar o dobro, nos-
sa vida profissional estava em 
ascensão. Mas o chamado de 
Deus sempre esteve em primei-
ro lugar em nossas vidas.

Começamos a obra em Ciu-
dad Bolívar, tínhamos apenas 
três adultos e umas cinco crian-
ças na igreja, não foi fácil. Um 
mês depois, engravidei da Ana 
Clara (minha venezuelana pre-
ferida), gravidez de risco com 
placenta descolada 70% até 
o quarto mês. A cada dia que 
passava a convicção do meu 
chamado e a perseverança, me 
davam alento para seguir em 
frente. Fazíamos tudo na igreja, 
evangelizávamos, mas não en-
trava uma pessoa não crente na 
igreja, isso aconteceu em nosso 
primeiro ano completo.

Quero dizer para você neste 
momento, que o segredo para 
o êxito da obra, é a perseveran-
ça da mulher, tanto na oração, 
quanto no trabalho. Quem sabe 
o trabalho que Deus entregou 
para você e sua família, ainda 
não prosperou como imagina-

va? Te animo a seguir em frente, 
levantar a cabeça, olhar para o 
alto, pois de lá vem o teu socor-
ro, o tempo de crescimento do 
Senhor vai chegar na sua vida.

A mulher tem o poder de 
influenciar. Se você desanimar, 
sua familia desanima, se você  
quiser parar, sua familia pára 
junto com você. Aquele que co-
locou a mão no arado não pode 
retroceder (Lc 9:62), a vitória 
está na persistência.

Passado um ano, o Senhor 
começou a enviar as almas à 
nossa igreja, pessoas drogadas, 
perdidas, lares destruídos, o Se-
nhor fez maravilhas naquele lu-
gar. Ficamos na Venezuela oito 
anos, e deixamos quatro igrejas 
estabelecidas para a glória de  
Deus. Hoje, aquelas crianças 
que começaram conosco, são 
obreiros na casa do Senhor.

Termino dizendo: você tem 
um papel de suma importancia 
na missão, deixa Deus te usar, 
não impeça o mover de Deus em 
você. Ele quer usar sua vida, sua 
familia, mas depende de você. 

A única pessoa que pode im-
pedir o mover ministerial na sua 
vida é você mesma. Faça como 
Isaías e 
diga com 
co nv i c c -
ção: “Eis-
-me aquí, 
Senhor!”.
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Mãos divinas continuam sendo estendidas sobre o povo argentino; no destaque o ministério feminino em comemoração

A família pastoral cujo trabalho em solo argentino vem sendo aprovado pelo Senhor: honra, crescimento e providências

Prs. Javier Lanes e Adiel Chiquesi, que pregou inspirado a palavra e contemplou a glória eterna ser revelada junto ao povo

Templo-sede ocupa lugar estratégico, facilitando o acesso de todos que procurampor Jesus: portas abertas

Avivados pelo poder do Espírito Santo, cultos têm feito a diferença em meio às vidas que se apresentam a Cristo

Regional Monte Mor de mãos dadas ao trabalho
argentino durante celebrações em Arroyo Seco

ARGENTINA - Nos dias 20, 
21 e 22 de abril, a regional 
Monte Mor, iderada pelo pas-
tor Adiel Chiquesi, se posicio-
nou, partindo para a cidade 
argentina de Arroyo Seco, a 
fim de cooperar e auxiliar na 
promoção de um pré-congres-
so de missões no país vizinho 
onde o pastor Javier Lanes 
atua na qualidade de missio-
nário com muita garra e graça 
divina derramada sobre a sua 
vida. Deus operou.

Após uma manifestação 
festiva, recepcionando os 
obreiros – 13 no total - que 
deixaram o Brasil rumo à Ar-
gentina, louvores se executa-
ram, testemunhos e sauda-
ções foram ouvidas por conta 
dos que se dirigiram ao tem-
plo, à busca de uma palavra de 
fé, poder e libertação manifes-
tada pelo espírito consolador. 

Coube ao pastor José Justino 
(Hortolândia) atuar como por-
tador da mensagem oficial.

Sábado, a igreja realizou di-
versas atividades, sobretudo 
com fulcro ao evangelismo de 
massa, mediante ruas percorri-
das em meio aos bairros onde 
visivelmente o povo precisa de 
Deus em suas vidas. Sob oração 
e comunhão com o Pai, a igreja 

realizou a missão e o Senhor co-
operou com cada um dos agen-
tes missionários em ação. 

No período noturno, pe-
rante uma igreja abarrotada 
de irmãos e visitantes, as irmãs 
realizaram uma festividade. 
Uniformizadas, componentes 
do vocal local manifestaram a 
alegria em ter no Senhor suas 
maiores esperanças. Após 

muitas adorações e veemente 
descida do poder celestial, foi 
aberta a oportunidade para 
que a palavra fosse ministra-
da, cabendo á missionária Ro-
sely Chiquesi, a tarefa de pro-
clamar o amor divinal.

Evento de grande impac-
to, foi encerrado no domingo, 
quando a igreja, liderada pelo 
pastor Javier Lanes, concla-

mou a todos que mantives-
sem presenças junto á igreja, 
celebrando, na oportunidade, 
15 anos desde a fundação da 
igreja sob a responsabilidade 
do líder argentino. E foi o que 
se constatou.

Após os devocionais, onde 
o povo tributou ao Salvador 
toda honra, poder e glória, 
todos se atentaram para a ma-
ravilhosa palavra de fé e per-
suasão, pregada sob inspira-
ção divina, por intermédio do 
pastor da regional em Monte 
Mor, Adiel Chiquesi. Foi instru-
mento poderosamente usado 
para transmitir e compartilhar 
junto ao povo a boa, perfeita 
e agradável vontade de Deus. 
Batismos e conversões assi-
nalados, comprovando que a 
mão divina se mantém esten-
dida sobre a igreja portenha.

Fotos: Divulgação
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Componentes do conjunto do círculo de oração “Vasos de Honra”, que celebrou dois anos de vitórias espirituais

Pr. André Bueno pregando no culto inaugural realizado no mês de julho, na sede nacional

Membros da diretoria se uniram para somar forças e proporcionar o melhor aos irmãos na presença divina

Obreiros atuantes em meio aos desafios naturais que a obra interiorana apresenta: crescimento pleno

Ev. Cleber dirige o setor

Trabalho evangelístico em Presidente Bernardes completou o segundo aniversário

Julho se comemora o “Mês da Família” nas AD’s Perus

PRES. BERNARDES-SP – 
Mediante o comparecimento 
de caravanas da sede em Ma-
racaí, Palmital, Pedrinhas Pau-
lista e Presidente Prudente, a 
igreja local, sob a liderança do 
evangelista Cléber Guedes, re-
servou os dias 20, 21 e 22 de 
abril para externar toda a sua 
alegria, comemorando o se-
gundo aniversário do trabalho 
na cidade e em conjunto, a fes-
ta do círculo de oração “Vaso 
de Honra”. Oportunidade em 
que as mãos divinas se mani-
festaram, de forma que a glória 
eterna tomou conta do evento.

Responsável regional em 
Maracaí, o pastor Cleomar 
Barbosa compareceu ao even-
to, junto de uma caravana 
bem representativa da sede. 
Testificou, adorou, louvou e 
testemunhou a poderosa pa-
lavra, honrando os liderados 
e congratulando-se com a 

igreja que vem num crescen-
te impressionante para glória 
e honra ao nome do Santo de 
Israel. Coube ao pastor Cleo-
mar, acompanhado da esposa, 
a missionária Lucélia Marcos 
Nogueira, atuar como orador 
oficial da noite inaugural.

Celebrado de forma con-
junta ao aniversário da igreja, o 
conjunto de intercessão, lidera-
do pela diaconisa Taty Guedes, 
se deu em celebração a partir 
do tema “Faça a sua escolha: 
morte ou vida e paz?” (Rm 
8:6). Em seu auxílio trabalhou 
a irmã Giseli Cardoso como 
regente do conjunto. A união 
pautou as ações para a glória 
do nome santo do Senhor.

Além dos adoradores locais, 
nomes foram convidados para 
ampliar o gozo cristão perante 
louvores, como ocorreu ao trio 
“Ebede”, Josiane Botim e os de-
partamentos da igreja que sob 

muita alegria no coração, se 
deram em compartilhamento 
ao evento que projetou o de-
partamento de intercessão. Vá-
rios conjuntos de coreografias 
se apresentaram, louvando a 
Deus e encenando vários temas 
a partir das canções escolhidas.

No dia seguinte, a podero-
sa palavra de Deus foi pregada 
por intermédio da diaconisa 

Ana dos Santos (Catedral). Usa-
da, foi instrumento de bênçãos 
junto ao culto, ministrando os 
santos preceitos e admoestan-
do o povo em como servir me-
lhor ao Salvador. Vidas foram 
tocadas, o Espírito Santo se 
manifestou, corações se que-
brantaram, foram sondados 
e transformados e ainda teve 
tempo para que pessoas acei-

tassem a Cristo, declarando-o 
suficiente salvador.

A mesma oradora foi o 
vaso em funcionamento na 
noite de encerramento, ocor-
rida domingo, no chamado 
“Culto da Família”, quando os 
departamentos se apresenta-
ram, sempre com ênfase ao 
conjunto “Vaso de Honra”, o 
aniversariante da vez.

DA REDAÇÃO - Ensino, 
aconselhamento, louvor , pa-
lavra e oração figuram como 
temas principais das cele-
brações julinas na Catedral, 
durante o “Mês da Família”, 
aberto em 1º de julho, me-
diante ótima cooperação.

O evento, realizado nas 
noites de domingos, perdu-
ra até o dia 29.

Na abertura, pregou o 
pastor André Bueno.

Atendimento com hora marcada 
(11) 98159 5406

Av. Fiorelli Peccicacco, 1054 - sala 6 – Perus – São Paulo/SP

CONSULTÓRIO PSICOLÓGICO

Por que buscar auxilio psicológico?

A resolução dos problemas psicológicos signiica uma 
situação melhor de relacionamento com a sociedade, 
família e consigo mesmo (com seus pensamentos, desejos 
e sentimentos), assim uma melhora na qualidade de vida.

Atendimento Particular
Individual: Individual: Adolescentes e adultos 
(em abordagem Cognitiva Comportamental)

Psicóloga Valdecir Salomão | CRP 06/94612

Mídia AD Perus

Fotos: Divulgação
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Ministério feminino novamente demonstrou toda a força, sustentando em alta o evento promovido no setor

Igreja se mostrou atenta aos ensinamentos ministrados em meio às plenárias da EBFO: êxito

Missª Jacira atuou pregando

Pr. Josué preside a regional

Pr. Davi Gregório: emoções

Dcsa. Marilourdes: líder setorialPr. Elias: palavra e ensinamento Pr. Dario dirige o setor mineiro Missª Eliane preside o PRÉ- CIBEMP

Vanusa dirige o conjunto sede

SIMULTÂNEAS, EBFO E PRÉ-CIBEMP SETORIAL EM BELO HORIZONTE SUPERARAM EXPECTATIVAS

BELO HORIZONTE-MG – Os 
dias 29 e 30 de junho por certo 
se manterão vivos na memória 
de cada participante da pri-
meira edição da Escola Bíblica 
Fraternal de Obreiros (EBFO) 
e do pré-Congresso de Irmãs 
Beneficentes Evangélicas do 
Ministério de Perus (CIBEMP), 

eventos realizados de forma 
conjunta na sede setorial local. 
Administrativamente falando, 
o setor, liderado pelo pastor 
Dario Faustino, é ligado a re-
gional em Francisco Morato-SP.

Líder regional, o pastor 
Josué de Oliveira Ottavio, 
chefiou uma caravana forma-
da por obreiros e líderes que 
se deram em cooperação ao 
evento mineiro. Membros da 
diretoria regional participa-
ram, sua esposa e presidente 
regional do CIBEMP, missioná-
ria Eliane Oliveira Ottavio, as-
sim como diversas caravanas 
que residem no entorno da 
capital mineira se esforçaram, 
comparecendo ao local para 
adorar o nome do Pai, estrei-
tar a comunhão e receber va-
liosos ensinamentos à luz da 
palavra santa.

A temática dos assuntos 
explorados pelos oradores 
focou no tema que marcou 
a EBFO nacional, ou seja, Éti-
ca. A partir dessa referência 
assuntos foram amplamente 

debatidos, explicados e dúvi-
das esclarecidas – tudo no afã 
de servir melhor ao Senhor 
atuando em meio à sua obra. 
Dados asseguram que mais de 
100 pessoas se inscreveram, 
tomando parte nas plenárias 
de estudo bíblico.

Oradores se dedicaram 
aos subtemas propostos, ex-
plorando-os com qualidade 
e inspiração. Assim foi com o 
pastor David Gregório, que foi 
o orador oficial na noite de 
sexta-feira, alcançando miseri-
córdia e êxito perante o trono 
de poder e graça.

Sábado pela manhã, o as-
sunto Ética voltou a constar na 
ordem do dia, dessa vez ten-
do as explicações do pastor 
Elias Ebenézer, usado de uma 
forma marcante no ensino 
sistemático da palavra e em 
como fazer para melhor servir 
à obra, respeitando os compa-
nheiros de trabalho.

No período da tarde, após 
os devocionais e testemunhos 
compartilhados por vários 

obreiros, sobretudo visitan-
tes, a oportunidade foi con-
cedida ao pastor presidente 
regional, Josué de Oliveira Ot-
tavio, que após as meditações 
de praxe, iniciou os trabalhos 
administrativos.

Além de discorrer acerca da 
importância da ética ministerial 
e o que representa ser membro 
do ministério de uma institui-
ção eclesiástica, o pastor, auxi-
liado por assessores, deliberou 
o processo de consagrações: 
sete obreiros (as) foram chama-
do para servir, divididos entre 
cooperadores, diaconisa e ain-
da se processou o recebimento 
de um presbítero.

MINISTÉRIO FEMININO

Além da EBFO, a sede seto-
rial em Belo Horizonte promo-
veu com notabilidade a edição 
inaugural do pré-Congresso 
de Irmãs Beneficentes Evan-
gélicas do Ministério de Perus 
(CIBEMP), verdadeiro marco 
na história das irmãs que se 
enveredam pelo ministério fe-
minino, servindo ao Salvador 

com todas as suas forças.
Após louvores e tributos 

dedicados ao Pai, todos se 
colocaram em posição de ou-
vintes e coube à missionária 
Jacira Mascarenhas (Catedral) 
atuar como preletora oficial 
da noite.

Deu lugar e foi honrada, já 
que o Espírito Santo trabalhou 
poderosa e eficazmente. O 
pentecostes foi evidenciado, 
vidas transformadas, corações 
visitados e cativeiros quebra-
dos. Fez mais o Senhor – to-
cou poderosamente nos cora-
ções dos que não conheciam o 
amor divino e pela misericór-
dia divina, quatro preciosas 
vidas aceitaram a Cristo, re-
cebendo-o como único e sufi-
ciente salvador.

Fotos: Divulgação



O AradoJulho 2018 13

Em Camocim, a bem-aventurança alcançou pessoas que se renderam a Cristo e desceram às águas

Cangalhas: igreja respaldada e palco da glória excelsa do Senhor

Igreja local se sentiu “abraçada” pela liderança: presença e ação

Pr. Marcos tem envidado esforços e apoiado trabalhos desafiadores

Gesto de batizar novos convertidos se repetiu, desta feita em CanindéTemplo é referência em meio à cidade

Igreja tem cumprido a missão do Pai

MORRO DOCE:
junta de obreiros inspeciona obra missionária

no Ceará e se regozija

SÃO PAULO-SP – Liderada 
pelo pastor regional, Marcos 
Faverin, uma junta formada 
por diversos obreiros esteve 
no estado do Ceará, de 24 a 
27 de maio. Inspecionaram o 
trabalho missionário local e 
constataram o quanto Deus 
tem feito boas coisas em 
meio aos irmãos que con-
fiantes e apoiados, se dão 
aos desafios de uma forma 
maravilhosa. O líder regional 
de Missões é o pastor Geni-
valdo Santos.

Os irmãos desembarcaram 
em Fortaleza no dia 24, opor-
tunidade em que efetuaram 
visitas aos irmãos que estão 
interessados em abrir mais 
uma congregação. As conver-
sas foram prósperas, de forma 
que brevemente boas notícias 
surgirão para a alegria da AD 
Perus e glória ao nome santo 
do Senhor.

Na sexta, dia 25, os mem-
bros da comitiva rumaram 
para Camocim, viajando cer-
ca de 400 quilômetros desde 

a capital. No período da tar-
de, oficializou-se um batis-
mo, onde novos convertidos 
desceram às águas, cumprin-
do a justiça e se tornando 
membros do corpo de Cristo 
e da igreja.

À noite, todos se reuniram 
debaixo das potentes mãos 
divinas em uma localidade 
denominada Cangalhas. Local 
de acesso reduzido, se acessa 
após 40 minutos de tráfego 
por ruas em chão batido. Ali 
vem sendo construída uma 

igreja com 140 metros qua-
drados (7m x 20m). Restam 
piso, janelas, portas e cober-
tura para que o templo consi-
ga cumprir a função de abrigar 
a comunidade. Isso não foi im-
peditivo, vez que um grande 
culto em adoração ao Senhor 
foi realizado e o Espírito Santo 
se manifestou.

O sábado, 26, foi desafia-
dor aos irmãos, vez que logo 
cedo a comitiva chegou ao 
município de Cariré onde foi 
realizado um avivado culto, 
antecipando o ato batismal 
que “sepultou” espiritualmen-
te mais duas vidas, creden-
ciando-as como membros em 
gozo da mais perfeita comu-
nhão. O povo se alegrou.

Após um trabalho evan-
gelístico bastante eficiente, 
os irmãos convidaram o povo 
da cidade de Canindé para 
que comparecessem ao tem-
plo naquela noite, mediante 
adorações, testemunhos e 
ministrações da palavra santa. 
O poder celestial se manifes-

tou, de forma que vidas foram 
transformadas pelo poder da 
palavra pregada.

A permanência dos ir-
mãos no estado cearense se 
findou no domingo, 27, me-
diante diversas atividades 
promovidas pelos irmãos, 
sempre à busca de colher 
frutos espirituais e anunciar 
Jesus Cristo como a solução 
para o mundo em crise.

Chegando em Ibaretama, 
um momento de louvor e mui-
ta adoração se fez ecoar em 
meio à localidade, despertan-
do as atenções dos morado-
res. Testemunhos e uma breve 
meditação à luz da palavra di-
vina foram ocorrências nota-
das no momento de tributos 
dedicados ao Senhor.

A caravana retornou ao 
município de Canindé, quando 
ao lado dos membros locais, 
convidados e amigos que ain-
da não conhecem o amor divi-
no, oficializaram um batismo, 
levando às águas outros três 
novos convertidos.

Fotos: Divulgação
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de destaque junto à assistência.

ADORAÇÕES

Se existe um particular onde 
os adolescentes mandam bem, 
o louvor e adoração figuram 
como destaques a serem nota-
dos. Uns pela desenvoltura jun-
to aos instrumentos e os demais 
formando coros e adorando ao 
Senhor com muita força, vivaci-
dade, criatividade e de uma for-
ma totalmente 
descolada em 
meio a um seg-
mento onde 
verdadeiras “ca-
misas-de-força” 
castram gestos 
e impedem que 
as manifes-
tações sejam 
exteriorizadas 
sem o menor 
protocolo em 
âmbito de con-
servadorismo.

O cast de 
a d o r a d o r e s 
c o n v i d a d o s 
a c o m p a n h o u 
a mesma linha 
de raciocínio. 
Eli Soares, Júlia 
Loureiro, Júlio 
Lima, Midian 
Bueno, Paulo 
Neto, a dupla 
Peterson e Mag 
Ribeiro e ainda 
Thiago Absalão 
se encarrega-
ram de patroci-
nar momentos 
de louvores 
sacros e adora-
ções profundas 
ao nome do Criador. Foi algo 
que cuidou em marcar de uma 
forma quase indescritível o que 
o Espírito Santo operou em se 
tratando de louvores.

MINISTRAÇÕES

Dias extremamente en-
volventes, cercados por gra-
tas e grandes surpresas foi 
o que preparou o Senhor 
à sua mesa, convidando os 
adolescentes a se deliciarem 
em abundância, medida que 

assegurou-lhes transforma-
ções e renovações espirituais. 
Com a mente em construção 
e cientes que o Espírito San-
to trabalhava para fazê-los 
melhores, foram beneficiados 
através da fé declarada.

Os cultos focaram pontos 
importantes nessa relação, 
como a questão da comunhão 
gerando unção às vidas, alu-
dindo-se aos mais variados ti-
pos de secas espirituais que se 

tem conheci-
mento, mas 
que regadas 
de forma pe-
culiar pelas 
misericórdias 
santas, mi-
lagres acon-
tecem assim 
como mudan-
ças, fazendo 
do deserto 
um jardim 
florido. Cora-
ções se dila-
ceraram pe-
rante o agir 
do Oleiro que 
não economi-
zou em seu 
trabalho de 
r e c o n s t r u i r 
histórias, por 
conseguinte, 
vidas.

O r i e n t a -
dos que o 
Senhor não 
tem obriga-
ção de fazer 
o que a igreja 
quer por es-
tar acima de 
tudo e de to-
dos, mas que 

ele age no seu devido tempo, 
todos foram devidamente con-
solados e orientados perante 
mensagens que ordenaram aos 
adolescentes que sigam os pas-
sos de Deus. Ele é quem abre 
portas para que cheguemos e 
nos aproximemos de locais e 
lugares que sejam bênçãos às 
nossas vidas. 

Atuaram como preletores 
no CAMP 2018 os pastores Dei-
ve Leonardo, Rafael Bello, Thia-
go de Assis, Willian Agapito e 
ainda o casal Sr. & Sra. Lobos.

14 15

Pr. André lidera o CAMP Brasil

Pr. Elias preside a AD Perus

Thiago Absalão adorando

Júlia Loureiro: metal em adoração

Leandro Borges soltou a voz

Paulo Neto foi todo inspiração

Midian Bueno em adoração

Regentes se superaramRegentes se superaram Eli Soares levantou a galeraJúlio Lima voltou a brilharRegentes se superaram Plenárias se mostraram concorridíssimas, levando os adolescentes a ocupar todas as dependências do templo-sede:mudanças

Adolescentes foram devidamente ministrados e orientados por um seleto grupo de pastores (nas janelas laterais) que explicaram com propriedade a importância de se servir a Deus construindo a caminhada
Durante três dias (de 15 a 17 

de junho), o templo-sede foi lite-
ralmente tomado por adolescen-
tes de todos os lados, cantos e 
regionais da AD Perus, mediante 
promoção do Congresso de Ado-
lescentes do Ministério de Perus 
(CAMP). Indubitavelmente, é um 
dos principais eventos a congregar 
a classe perante reflexões a inte-
ratividade à luz da palavra santa. 
Foi algo extremamente marcante 
a edição deste ano.

O CAMP 2018 se concebeu sob 
o tema “Em construção”, alusão 
feita ao versículo 3 do capítulo 6 
de Neemias, combinado com o 
slogan Minha mente está em cons-
trução, o Espírito Santo está traba-

lhando”. Nele e dele se originaram 
importantes mensagens bíblicas, 
muitas delas interativas, permitin-
do com que os congressistas com-
preendessem com propriedade 
a necessidade de se darem à (re) 
construção espiritual, ponto de 
partida para uma vida feliz e muito 
mais promissora.

Presidente (inter) nacional da 
AD Perus, tão logo adentrou ao 
templo e deu como aberto o con-

gresso, o pastor doutor Elias Car-
doso destinou a sua condução ao 
presidente do CAMPO, o pastor An-
dré Bueno e equipe que diante de 
uma sincronia impressionante, su-
peraram desafios físicos e de mo-
bilidade, proporcionando um dos 
maiores eventos que a categoria já 
ofereceu nos últimos anos.

O expediente de utilizar adere-
ços utilizados em canteiro de obra 
junto à construção civil, fez toda a 

diferença quanto a roupagem des-
tinada ao conclave. 

Macacões, pás, enxadas, car-
rinho-de-mão, fitas, capacetes, 
tijolos, instrumentos de medição 
foram algumas ferramentas que 
se exibiram do início ao término 
do trabalho. Pedagogicamente, 
fantástico para melhor esclare-
cer mentes e chamar à reflexão a 
massa humana presente quanto a 
importância e necessidade de se 

reconstruir para que o “ambiente” 
fique melhor em todos os aspectos.

Reunindo representações de 
dezenas e dezenas de regionais, 
o vocal oficial foi altamente par-
ticipativo nos momentos em que 
se apresentou, extravasando em 
louvores a garra energia de milha-
res de adolescentes que passaram 
pelo templo-sede. No apartado, a 
membrasia fez o que pode, dispu-
tando com os adolescentes lugares 

2018

Fotos: Mídia AD Perus
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2 - O Conselho de Ministros da 
Igreja e Convenção, em deliberação 
conjunta, determinou a   abertura de 
processo disciplinar a fim de apurar a 
prática de atos de rebelião e divisão 
do ministro JORGE NUNES DA SILVA 
– RI 59.480.005, lotado no Campo 
Regional de Caieiras S.P., sendo o 
mesmo NOTIFICADO para responder 
as razões, nos termos dos Estatutos 
e Regimentos, no prazo de 10 (dez) 
dias, podendo fazê-lo por escrito ou 
na comissão interna do Conselho de 
Ministros na Sede Matriz Nacional. 
Ficam suspensas credencias e cargos 
oriundos da obrigação para com a 
Notificante, até final decisão

16

Foram intensas as celebrações proferidas pelos componentes do conjunto durante a festa do segundo aniversário

Ev. Samuel pregou na abertura Pr. Vantuil preside a regionalCoop. Alexandre é um dos líderes Coop. Leandro é um dos líderes Pr. Silvano pregou sábado à noite

Conjunto de varões “Gideão e os 300” rendeu graças ao Senhor pelo segundo aniversário
SÃO PAULO-SP – De 1 a 3 

de junho, a sede regional em 
vila Souza, São Paulo, liderada 
pelo pastor Vantuil Ribeiro de 
Souza, promoveu e hospedou 
cultos festivos ao segundo ani-
versário do conjunto de varões 
“Gideão e os 300”. Dias pente-
costais, embalados por lindas 
canções e derramamento do 
poder celestial sem medida.

Assim que o evento foi aber-
to, a liderança ministerial desta-
cou o papel realizado pelos líde-
res do departamento de varões, 
repassando a eles a direção do 
trabalho. Com isso, cultos pas-
saram a ser dirigidos pelos co-
operadores Leandro Andrade e 
Alexandre Barros. Na regência, 
trabalharam perante o vocal o 
cooperador Israel Negreiro e o 
diácono Jo Anderson Fontes.

O trabalho foi bem coo-
perado, permitindo que tes-

temunhos fossem relatados, 
adorações remetidas ao trono 
de poder e glória e patrocinado 
o congraçamento dos irmãos 
sob o mesmo espírito. Repre-
sentações de localidades como 
jardins Vista Alegre, Guarani, 
Rincão, Catedral e Franco da 
Rocha entoaram cânticos de 
alegria ao Salvador, dividindo 

as oportunidades com os con-
juntos integrados da sede. Os 
cantores Alexandre Silva e Bru-
no Silva abrilhantaram o even-
to, adorando ao Pai na qualida-
de de convidados especiais.

Concebido sob o tema “Vi, 
na mão direita daquele que 
estava sentado no trono, um 
livro escrito por dentro e por 

fora, de todo selado com sete 
selos. Vi, também, um anjo 
forte, que proclamava em 
grande voz: Quem é digno de 
abrir o livro e de lhe desatar os 
selos? Ora, nem no céu, nem 
sobre a terra, nem debaixo da 
terra, ninguém podia abrir o 
livro, nem mesmo olhar para 
ele; e eu chorava muito, por-

que ninguém foi achado digno 
de abrir o livro, nem mesmo 
de olhar para ele. Todavia, 
um dos anciãos me disse: Não 
chores; eis que o Leão da tri-
bo de Judá, a Raiz de Davi, 
venceu para abrir o livro e os 
seus sete selos” (Apoc 5: 1-5), 
o acontecimento resultou em 
bênçãos inenarráveis.

Atuaram como preletores 
o evangelista Samuel Santos 
e Silvano Andrade (ambos da 
AD Belém), usados de uma 
forma especial perante a igre-
ja, debaixo das potentes mãos 
divinas. O Senhor usou os seus 
servos, inspirando-os e permi-
tindo com que compartilhas-
sem tudo quanto lhes fora 
ministrado aos corações e por 
ordem divina, transmitido à 
igreja reunida sob grande der-
ramamento de graça e poder.

Conselho de Ministros - Assembleia de Deus do Ministério de Perus
Despachos da Mesa do Conselho de Ministros. Normas/Atos/Disciplinas

CAMPO REGIONAL
DE BRAGANÇA PAULISTA-SP 

1 - O Conselho de Ministros da 
Igreja e Convenção, em deliberação 
conjunta, determinou a   abertura de 
processo disciplinar a fim de apurar a 
prática de atos de rebelião e divisão 
do ministro EDEMILSON DA SILVA 
BRASILINO – RI 92.677.908,  lotado 
no Campo  Regional de Bragança 
Paulista S.P., sendo o mesmo NOTIFI-
CADO para responder as razões, nos 
termos dos Estatutos e Regimentos, 
no prazo de 10 (dez) dias, podendo 
fazê-lo por escrito ou na comissão 
interna do Conselho de Ministros na 
Sede Matriz Nacional. Ficam suspen-
sas credencias e cargos oriundos da 
obrigação para com a Notificante, até 
final decisão.

2 - O Conselho de Ministros da 
Igreja e Convenção, em deliberação 
conjunta, determinou a   abertura de 
process o disciplinar a fim de apurar 
a prática de atos de rebelião e divi-
são do ministro ADEMIR DA SILVA 
BRASILINO – RI 23.688.068,  lotado 
no Campo  Regional de Bragança 
Paulista S.P., sendo o mesmo NOTIFI-
CADO para responder as razões, nos 
termos dos Estatutos e Regimentos, 
no prazo de 10 (dez) dias, podendo 
fazê-lo por escrito ou na comissão 
interna do Conselho de Ministros na 
Sede Matriz Nacional. Ficam suspen-
sas credencias e cargos oriundos da 
obrigação para com a Notificante, até 
final decisão.

CAMPO REGIONAL
DE CAIEIRAS-SP

1 - O Conselho de Ministros da 
Igreja e Convenção, em deliberação 
conjunta, determinou a   abertura de 
processo disciplinar a fim de apurar a 
prática de atos de rebelião e divisão 
do ministro NILDO GOMES BONFIM 
– RI 85.752.533, lotado no Campo 
Regional de Caieiras S.P., sendo o 
mesmo NOTIFICADO para responder 
as razões, nos termos dos Estatutos 
e Regimentos, no prazo de 10 (dez) 
dias, podendo fazê-lo por escrito ou 
na comissão interna do Conselho de 
Ministros na Sede Matriz Nacional. 
Ficam suspensas credencias e cargos 
oriundos da obrigação para com a 
Notificante, até final decisão.

CAMPO REGIONAL
DE NOVA LONDRINA-PR

1 - O Conselho de Ministros da 
Igreja, em deliberação, determinou 
a   abertura de processo disciplinar a 
fim de apurar a prática de atos de re-
belião, mal testemunho e outros, pra-
ticados pelo obreiro OSEIAS SOARES 
– RI 92.681.466, lotado no Campo Re-
gional de Nova Londrina PR, sendo o 
mesmo NOTIFICADO para responder 
as razões, nos termos dos Estatutos e 
Regimentos, no prazo de 10 (dez) dias, 
podendo fazê-lo por escrito ou na co-
missão interna do Campo Regional. 
Ficam suspensas credencias e cargos 
oriundos da obrigação para com a No-
tificante, até final decisão.

Despacho: - Publique-se,
10 de JULHO de 2018 - Mesa da 

Presidência.

Fotos: Divulgação
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Regional até então, o mesmo pastor Orlando Soares desempossou-o recentemente junto à liderança

Imagem resgata o dia em que o pastor foi empossado no cargo: boa gestão

Pr. Elias e esposa: novos desafios

Pb. Willenberg (à dir.) responde pelo setor na qualidade de dirigente

A responsabilidade passou às mãos do ministro Jardiel Messias: continuidade na obra

Encerrado o ciclo do pastor Elias de Souza perante Registro

Setor Lago Azul Ortiz tem novo dirigente

REGISTRO-SP – Na noite 
de segunda-feira, 25 de junho, 
sob a direção divina e teste-
munho de membros e obrei-

ros, a presidência regional em 
Franco da Rocha-SP, liderada 
pelo pastor Orlando Soares 
da Silva, procedeu o ato de 
desempossamento do pastor 
Elias de Souza perante o setor 
local. O culto contou com ado-
rações, testemunhos e ao seu 
término, um ato administrati-
vo oficializando o evento.

Esforçado e fiel à obra e 
ministério da AD Perus, o pas-
tor Elias de Souza tem uma 
trajetória de atividades inegá-
veis em sua folha de serviços 
eclesiásticos. 

No Brasil, o ministro atuou 
na qualidade de pastor diri-

gente por 12 anos, passando 
por localidades como Itápolis, 
Borborema, Pompéia, Porto 
Alegre e recentemente Regis-
tro. Nessas gestões, a boa e 
poderosa mão divina esteve 
estendida sobre o líder e sua 
família, fazendo prosperar os 
trabalhos que assumiu.

Atendendo a um chamado 
missionário, o pastor viaja nos 
próximos dias para a Bélgica. 
Estará se juntando ao pastor 
em ação missionária Ronaldo 
Monteiro, quando ampliará 
o ministério no país europeu, 
ajudando o colega brasileiro 
que tem visto o Senhor operar 

maravilhas naquele país.
No lugar do pastor Elias, a 

igreja no Vale do Ribeira re-
cebeu como pastor o obreiro 

Jardiel Messias, empossado 
automaticamente no mesmo 
evento em que se vagou o car-
go eclesiástico na noite.

FCO. ROCHA-SP – Quinta-
-feira, 14 de junho, mediante 
as presenças de diversos pasto-
res e obreiros, dentre os quais 
o presidente nacional da AD 

Perus, o doutor Elias Cardoso e 
o presidente da regional local, 
Orlando Soares Silva, foi pro-
cedida a cerimônia de empos-
samento do novo obreiro res-

ponsável pela sede setorial no 
bairro Lago Azul Ortiz. O even-
to ocorreu após o culto público 
oferecido ao Senhor.

Decisão da liderança re-
gional levou em consideração 
a necessidade de efetuar mu-
danças junto aos liderados e o 
escolhido para atuar perante 
a igreja é o presbítero Wil-
lenberg Rocha de Souza.

No total são duas congre-
gações que compõem o setor: 
vila Belmiro e Mato Dentro, 
além de dois pontos de prega-
ções: Lago Azul Alto e outro no 
bairro do Moenda, ambos na 
área rural do município fran-
co-rochense.

Fotos: Arquivo/Divulgação
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Explosão de glórias, aleluias, Maranata e a presença divina que fez toda a diferença na vida dos jovens Explosão de glórias, aleluias, Maranata e a presença divina que fez toda a diferença na vida dos jovens

Exitoso, encontro reuniu quase 80 casais: admoestações em como viver bem e melhor a dois

PENTECOSTES ASSINALOU EDIÇÃO ANUAL DO PRÉ-UMADEMP 
NA REGIONAL SERGIPANA DE LAGARTO

ITAQUAQUECETUBA:

LAGARTO-SE – Nos dias 4 e 
5 de maio, debaixo das poten-
tes mãos divinas, o segmento 
juvenil da regional promoveu 
um dos maiores conclaves de 
sua história, assinalando a edi-
ção anual do pré-congresso da 
União de Mocidade da Assem-
bléia de Deus do Ministério de 
Perus (UMADEMP). Deus tra-
balhou, o povo foi curado es-
piritualmente e a glória do Sal-
vador permaneceu em meio à 

casa nos dias de celebrações.
Pastor regional, Maílton 

Silva Santos se ofereceu como 
um dos grandes aliados do mo-
vimento juvenil, arregimentan-
do a si outros líderes e obrei-
ros, assim como a membrasia 
quem peso, prestigiou o even-
to, inclusive trabalhando para 
que o êxito do coletivo jovem 
fosse alcançado.

Assim que apresentou 
convidados e obreiros pre-

sentes á festa, o líder regional 
anunciou os líderes juvenis, a 
partir do diretor regional, o 
presbítero Samuel Silva e de-
mais componentes que uni-
dos, patrocinaram a grandeza 
da festividade que consistiu 
em adorações, testemunhos 
e meditações na palavra san-
ta revelada a partir de pode-
rosas mensagens pregadas.

O tema oficial foi “Enche-
-me até transbordar” (At 2:4), 

facultando aos oradores vas-
ta gama de possibilidades em 
encaminhar suas mensagens, 
inspiradas pelo Espírito Santo.

Na função aturaram o pas-
tor presidente nacional o con-
gresso da União de Mocidade 
da Assembléia de Deus do Mi-
nistério de Perus (UMADEMP), 
Flávio Pena, acompanhado que 
foi dos pastores Rogério Batista, 
também membro da diretoria 
do UMADEMP e Juarez Tibúrcio 

(regional vila dos Remédios).
O que se contemplou foi 

uma apoteose do Espírito San-
to, com avivamento , decisões 
de almas para glória de Deus 
e vidas transformadas de uma 
maneira jamais contemplada. 
A terra tremeu, os pregadores 
foram poderosamente usados 
nas mãos do Eterno que traba-
lhou com propriedade, trans-
formando e fazendo do even-
to verdadeiro divisor d’águas.

ITAQUAQUECETUBA-SP – 
No dia  16 de junho, às 18h30, 
no jardim Maragogipe, sede 
setorial da AD Perus no bair-
ro, foi realizado com êxito o 
Encontro de Casais. A promo-
ção do evento ficou a cargo do 
pastor Eliseu Delfino e esposa, 

a diaconisa Ivanilda. A igreja 
tem como responsável o pas-
tor José Matias.

O tema central do en-
contro foi “Passando o meu 
casamento a limpo”, ten-
do como expositor o pastor 
João Eunílson.

De acordo com as informa-
ções, 73 casais compareceram 
à quarta edição do evento, 
cuja principal marca positiva 
foi o retorno ao lar paternal 
de uma alma que se encontra-
va distanciada dos caminhos 
santos do Senhor Jesus Cristo.

QUARTO ENCONTRO DE CASAIS FOI UMA BENÇÃO

Fotos: Divulgação
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Sede setorial no Imirim foi impactada pelo Senhor durante festividade do conjunto de varões: dois anos

Culto comemorativo à data especial reuniu vários líderes na sede regional

Pr. Agnaldo e sua esposa: homenagensTrabalho foi uma benção, contando com irrestrito apoio do pastor regional (à dir.) Paulo Roberto

Grupo “Adoradores Por Excelência” comemorou o segundo aniversário na sede Imirim

Itapetininga concluiu a “Segunda do Pentecostes” Celebrado o Dia do Pastor em Sta. Gertrudes

SÃO PAULO-SP – Setor li-
gado a regional no jardim Ca-
choeira, a igreja no Imirim, li-
derada pelo pastor Raimundo 
Souza Santos, abriu portas e 
reservou datas (dias 8 e 9 de 
junho) para celebrar o segun-
do aniversário do conjunto 
de varões “Adoradores Por 
Excelência”. Deus trabalhou 
poderosamente perante o seu 
povo, quando a sua glória foi 
manifestada e todos repletos 
da paz e comunhão que so-
mente o Pai oferece.

O ocorrido foi benção em 
larga escala às vidas dos que 
estiveram no templo, adoran-
do ao Senhor, vez que o tra-
balho foi desenvolvido sob a 
liderança dos responsáveis, 

evangelista Gessé, irmão Paulo 
Rodolfo e o diácono Adriano. 
Na regência do vocal atuaram 

os diáconos Davi e Robson. 
O tema que deu brilho ao 

evento festivo foi “Então o anjo 

do Senhor lhe apareceu, e lhe 
disse: O Senhor é contigo, ho-
mem valoroso”(Juízes 06:12).

Diversos conjuntos perten-
centes ao setor assinalaram 
presenças ao trabalho. O Es-
pírito Santo operou de uma 
forma tremenda. Nas mensa-
gens, o Senhor voltou a traba-
lhar com liberdade e autorida-
de sobre a vida de seus servos. 

O conclave inaugural na 
sexta-feira teve como orador o 
pastor Paulo Lucas Sacramen-
to (AD Belém), que inspirado, 
foi o canal de bênçãos perante 
a coletividade cristã. As mãos 
divinas foram espalmadas, 
compartilhando bênçãos. 

Sábado não foi diferente, 
pois cheio da graça e inspira-
do pelo Consolador, pregou a 
doce palavra do Senhor o pas-
tor Joel (AD Belém).

ITAPETININGA-SP – Debai-
xo de muita unção, manifes-
tação da graça, poder e glória 
e soluções dos mais variados 
tipos de problemas, a igreja 
local, liderada pelo presbíte-
ro Bruno Soares, concluiu o 
trabalho que marcou positiva 
e favoravelmente a AD Perus 
local – a “Segunda do Pente-
costes”, versão feminina. O 
culto conclusivo ocorreu no 
dia 11 de junho.

Em meio ao evento, mui-
tos não crentes que acompa-

nharam ainda que na quali-
dade de pessoas interessadas 
em conhecer o trabalho, 
acabaram sendo alcançadas 
pelo Senhor. Adorações, lou-
vores, tributos e testemu-
nhos remetidos à presença 
do Pai que dispensou mara-
vilhas sobre a massa que em 
elevado número, lotou as de-
pendências da igreja.

Sempre apoiando o even-
to, o pastor regional em Gua-
reí-SP, Paulo Roberto, assina-
lou presença, de igual forma 

em se tratando da cantora 
Vanilda Bordieri , que coo-
perou com alegria no culto, 
adorando o santo nome de 
Jeová.

Antes do povo ser despedi-
do, a ministração foi compar-
tilhada por conta da preletora 
da noite, a cantora Hellen Cris-
tina, poderosamente usada 
pelo Senhor, quer adorando e 
principalmente relatando suas 
visões com o povo, mediante 
meditações inspiradas peran-
te a palavra de Deus.

SANTA GERTRUDES-SP – 
Em 10 de junho, a regional 
local, iderada pelo pastor Ag-
naldo Rodrigues Vaz, se reu-
niu mediante o ajuntamento 
de membros, obreiros e de-

partamentos musicais, para 
celebração de um culto em 
ação de graças pela passagem 
do Dia do Pastor. Deus traba-
lhou na noite.

Deus falou tremendamen-
te através dos louvores e da 
palavra ministrada, tornando 
lindo o seu agir perante todos. 

Na retaguarda junto com 
os obreiros e suas digníssimas 
esposas, especial presença do 
pastor presidente regional, 
Agnaldo Rodrigues Vaz e sua 
esposa, a missionária Dionete 
Vaz, que foram homenagea-
dos e devidamente cumpri-
mentados pela data e posições 
eclesiásticas que ocupam na 
liderança do rebanho santo.

Fotos: Zamaia Couto
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Ainda que concebido sob um momento altamente desafiador e inapropriado devido à crise de mobilidade que o país acabou por submeter-se, o conclave da juventude comprovou que o Senhor tem se agradado da regional local: resultados além das expectativas

Isabel Cristina: liderança

Janeilma Costa: liderança

Alaine Lisboa: adoradora Raabe Arruda em louvoresPastor Aílton Vicente Gustavo Santos é da capital Flabyana Vieira adorou ao Pai

Canindé de São Francisco sob a glória nos 11 anos do congresso da UMADEMP

CANINDÉ-SE – De 25 a 27 
de maio, a sede regional lo-
cal, iderada pelo pastor Jorge 
Gomes dos Santos (presidente 
nacional de honra da AD Pe-
rus), promoveu e realizou a 
edição anual do pré-congres-
so da União da Mocidade da 
Assembléia de Deus do Minis-
tério de Perus (UMADEMP), 
evento que voltou a assinalar 
marcos em meio ao trabalho 
evangélico local.

Forças contrárias fizeram 
de tudo para que o evento não 
acontecesse, pois, além dos 
bloqueios que a “greve dos 
caminhoneiros” patrocinou, 
setores foram impedidos de 
comparecer ao templo-sede, 
assim como ocorreu á cantora 
convidada Amanda Ferrari. 

Teve mais.

Um malfeitor conseguiu ar-
rancar a porta blindex da fren-
te do templo (dia 18) e furtou 
a mesa de som, um teclado e 
um aparelho DVD.

“Mas para glória de Deus 
foi engano! Descemos na ora-
ção nos dirigindo assim: ‘Se-
nhor, não temos nada, tudo é 
Teu, o nosso congresso precisa 
acontecer, vai ficar assim, sem 
nossos instrumentos?’, rela-
tou o pastor presidente.

Dia 24 foi preso o crimino-
so e todos os nossos objetos 
retornaram, cumprindo-se o 
que diz a palavra do Senhor 
em Isaías 42.8 “Eu sou o Se-
nhor; este é o meu nome; a 
minha glória, pois, a outrem 
não darei”.

O evento foi uma maravilha 
e o nome do Senhor foi exalta-

do e glorificado novamente.
Três dias de bênçãos e 

pentecostes. Cultos aviva-

dos, estudos bíblicos, ofici-
nas para jovens, louvores e 
muitas meditações perante a 
palavra santa.

Sábado, o preletor foi o 
pastor Ailton Vicente, oriun-
do da cidade de Santana do 
Ipanema/AL enquanto que 
no domingo, a ministra-
ção da santa palavra ficou 
a cargo do diácono Gustavo 
Santos, vindo da capital ser-
gipana Aracaju. Em ambas 
as intervenções, o Espírito 
Santo trabalhou, a glória se 
manifestou e corações foram 
visitados por gente do céu.

Nos louvores, o Senhor 
operou de uma forma toda 
especial. Além das adorado-
ras locais, Raabe Arruda, Alai-
ne Lisboa e Flabyana Vieira, 
o vocal fez aquilo que todos 

esperavam, ou seja, se supe-
rou e adorou ao Mestre com 
força e dedicação. Ainda que 
metade dos componentes não 
tivessem conseguido chegar 
ao evento, a igreja se mostrou 
coesa, cooperou e o Senhor 
derramou a sua glória.

Vidas transformadas, cati-
veiros virados e a renovação 
celestial foi contemplada por 
todos quanto abriram os co-
rações, deixando com que o 
Preceptor trabalhasse a seu 
modo. Avivamento e conver-
sões de preciosas vidas ao rei-
no santo assinalaram o desfe-
cho festivo. 

Na coordenação geral do 
departamento de jovens em 
âmbito regional atuam as dia-
conisas Isabel Cristina e Ja-
neilma Costa.

Fotos: Divulgação
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Adolescentes tiveram total liberdade para celebrar mais um ano de festa em evento onde o poder fez toda diferença

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:

Conversões assinaladas durante festividade na sede setorial em vila Clarice   
SÃO PAULO-SP – Setor per-

tencente a regional Jaraguá, cujo 
esponsável é o pastor Fernando 
Sartini, a igreja em vila Clarice 
conviveu com dias de pentecos-
tes ao sediar a festividade dos 
adolescentes entre os dias 8 a 10 
de junho.  Membros da diretoria 
nacional do CAMP assinalaram 
presenças em meio à festa local.

À frente do setor, o pastor 
Osni Dias conclamou a todos 
os membros e obreiros que se 
posicionassem em cooperação 
total ao evento, prestigiando o 
trabalho dos adolescentes. E foi 
justamente e o que aconteceu, 
mediante obediência do corpo de 
Cristo ao líder local.

Após abrir o trabalho, o pastor 

passou a direção do mesmo às 
responsáveis, Renta Cássia, Gui-
lherme Tomazelli e Fabiana Dias 
que durante o período trabalha-

ram sob a direção divina e foram 
exitosos perante os desafios que 
se apresentaram na jornada. Na 
regência atuou Fabiane Dias.

O derramamento de bên-
çãos foi algo inusitado em meio 
aos irmãos. Da mesma forma a 
cooperação que extrapolou as 

expectativas, culminando com o 
templo lotado ao longo de toda a 
festividade.

O tema oficial da comemora-
ção partiu do capítulo 29 de Jere-
mias, versículo 14: “Vou mudar o 
rumo de suas vidas, diz o Senhor”.

A palavra divina cumpriu 
de uma maneira tremenda em 
cada coração que se mostrou 
aberto perante o Espírito Santo 
que trabalhou com liberdade 
sob várias formas.

Em meio a louvores e teste-
munhos, além de muita coope-
ração, o resultado apontou para 
as reconciliações de duas vidas e 
ainda uma criança de 10 anos que 
manifestou interesse em aceitar a 
Jesus no culto de encerramento.

Divulgação
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O Senhor tem dado o devido crescimento para o departamento de mocidade na sede setorial em vila Bela

O conjunto do círculo de oração “Unidas em Cristo”, que pelas misericórdias, alcançou 12 anos de marcha

Ao centro, o pastor Hebert Douglas

Louvores fizeram toda diferença

Missª Dalva Farias: instrumento

Dcsa. Patrícia pregou sob a graça

Festividade juvenil no vila Bela foi encerrada sob plenitude e conversões de cinco vidas

Círculo de oração “Unidas em Cristo” rende gratidão pelos 12 anos de vitórias

FCO. ROCHA-SP – De 11 a 
13 de maio, a sede setorial em 
vila Bela, regional Franco da 
Rocha, promoveu e hospedou 
festividade alusiva a passagem 
demais um ano de vitórias 
concedidas pelo Senhor ao 
departamento de mocidade 
local. Dias onde as poderosas 
mãos divinas se manifestaram, 
derramando copiosas bênçãos 
aos que se dirigiram ao pronto 
socorro de Jesus. Lidera a igre-
ja o pastor Hebert Douglas na 
qualidade de setorial.

A liderança juvenil ficou a 
cargo dos irmãos, presbítero 
Edesio e Gisele, Robson e Shei-
la e mais um casal - Tarcísio e 
Mariana. Na regência do vocal 
atuaram Nádia, Fernanda e 
Cíntia. O coral juvenil comple-
tou 29 anos de adorações, cla-
mores e rendições de tributos 
santos ao Senhor Jesus Cristo.

Evento concorrido, reuniu 
muitos convidados e sobre-
tudo a liderança regional da 
mocidade, expressa na par-
ticipação do presbítero Wil-

lenberg Rocha de Souza, que 
se pronunciou, dedicando 
palavras de ânimo aos lidera-
dos e igreja em geral. Todos 
se contentaram em dispor da 
liderança, mediante o apoio 
manifestado.

Cooperação assídua de to-
das as igrejas que pertencem 
ao setor, como as congrega-
ções dos jardins União, dos 
Reis, vila Bela II e parque Mon-
treal. Todos tiveram oportuni-
dades de testificar a alegria 
que os invadiu e ainda lou-

varam com alegria nos átrios 
santos. Setores como jardins 
Progresso, Vitória, Vera Tere-
za, parque Vitória, vila Lan-
franchi e a sede regional com-
pletaram o rol dos visitantes.

Os dias festivos foram 
maravilhosos, refletindo a 
presença divina a partir de 
canções entoadas. O tem-
plo se tornou pequeno para 
acomodar mocidade local, 
visitantes e a igreja que co-
operou de uma forma es-
pecial, demonstrando amor 
e carinho por tudo quanto 
representa a juventude pe-
rante o seio da igreja. Cultos 
fervorosos e assinalados pela 
plenitude celestial.

Nas ministrações, o Senhor 
fez bom uso de seus instru-
mentos, inspirando-os de uma 
forma ímpar. Amparados no 
tema oficial do evento – Para 
onde iremos nós? Só tu tens 
palavras de vida eterna (Jo 
6:36) -, foram ministrados no 
profundo de seus corações e 
compartilharam verdades bí-
blicas maravilhosas. Tanto que 

no cômputo geral, cinco pre-
ciosas vidas se renderam aos 
pés de Jesus.

SÃO PAULO-SP – Sob o 
tema “Mulher, você não pode 
morrer” (At 9:36-42), a igreja 

local, liderada e dirigida pelo 
presbítero Cássio Leandro de 
Souza. Ergueu a voz em grati-
dão ao Pai e ao lado dos de-
mais membros, departamen-
tos e convidados cultuou de 
6 a 8 de abril, celebrando o 
12º aniversário do conjunto 
do círculo de oração “Unidas 
em Cristo”.

Igreja estabelecida em 
vila Inácio, setor jardim do 
Russo, regional vila Perus, 
conferiu com clareza o que 
realizou o Pai em meio aos 
que se dirigiram ao templo, 
adorando-o em espírito e em 
verdade. Dias de adorações, 
testemunhos, louvores e re-
gozijo decorrente da audição 
de mensagens poderosas que 
o Senhor fez chegar ao povo 
através de seus servos.

Liderando o departamento 
feminino estiveram em ação 
as irmãs Aline e Valmira, fican-
do a regência a cargo de Bruna 
e Fernanda.

Convidadas, igrejas do se-
tor (sede, Alto do Russo, vila 
Eduardo, jardim da Conquista 

e Bamburral) e mesmo ou-
tras estabelecidas em vilas 
do bairro assinalaram presen-
ças, comungando da mesma 
fé e tributando dádivas ao 
Altíssimo, experimentando 
a mesma alegria espiritual 
que tomou conta dos cora-

ções de cada componente do 
conjunto aniversariante. Os 
adoradores Vanessa Soares e 
aqueles que atuam na própria 
igreja, completaram o rol dos 
que entronizaram o Rei me-
diante canções.

Nas ministrações, o Salva-
dor comunicou-se com o povo, 
usando na abertura a missioná-
ria Dalva Farias. Na noite de sá-
bado, pregou a missionária Elia-
na de Jesus enquanto que no 
domingo, em meio ao Culto da 
Família, o Preceptor se eviden-
ciou em meio ao povo, valendo-
-se da diaconisa Patrícia Bento 
na qualidade de preletora. 

O fogo santo foi derramado 
e todos se maravilharam por 
mais um ano de grandes vitó-
rias concedidas pelo Salvador 
ao conjunto “Unidas em Cristo.

Fotos: Divulgação
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Os pastores Elias Cardoso e Juan Bautista: união de líderes que resulta em ganhos ao reino divino

Pequeninos se alegraram adorando e ouvindo a palavra santa nos cultos

O nome bendito de Cristo foi pregado em arrependimento e 39 candidatos se apresentaram para o batismo

Visão de alguns membros da caravana brasileira que esteve em terras peruanas fazendo a obra

Comparecimento de irmãos junto aos cultos foi algo tremendo: pela palavra, 56 novos convertidos

56 conversões assinalaram os 11 anos da igreja peruana

PROJETO DE LEI DO VEREADOR ISAC FÉLIX DETERMINA A ADOÇÃO 
DE FIAÇÃO ELÉTRICA SUBTERRÂNEA NA CIDADE DE SÃO PAULO

No Alegria III, conjunto infantil aniversariou

LIMA – De 6 a 8 de abril, 
a sede regional em Francisco 
Morato reeditou o trabalho 
que realiza há anos, cooperan-
do com os irmãos que servem 
a Deus no Peru. Nesta oportu-
nidade, a igreja local, presidi-
da pelo pastor, comemorou 11 
anos e paralelamente promo-
veu o segundo pré-Congresso 
do Conselho Nacional de Mis-
sões de Perus (CONAMPE). O 
Senhor foi generoso com o 
seu povo. Pela misericórdia, 
56 vidas aceitaram a Cristo e 
outras 39 desceram às águas.

A igreja peruana, presidi-
da pelo pastor Juan Bautista, 
recepcionou a caravana bra-
sileira com alegria. Na opor-
tunidade, o pastor presidente 

doutor Elias Cardoso e esposa, 
missionária Lígia, se juntaram 
aos pastores da regional fran-
cisco-moratense, Josué de Oli-
veira Ottavio e esposa, José 
Viana, Elias Ebenezer, Alan Do-
mingos, evangelista Fernando 
Barbosa (diretor regional de 
Missões) e o cooperador Ra-
fael Evangelista, assinalando 
honrosas presenças aos even-
tos festivos.

Muitas cores, louvores, ges-
tos, danças, derramamento de 
bênçãos e vidas tomadas pelo 
poder de mensagens inspira-
das que se intercalaram em 
meio aos cultos, sempre reple-
tos por povos que buscaram 
ao Pai com sinceridade e ob-
tiveram respostas à altura das 

expectativas traçadas. Além 
de pregar uma mensagem po-
derosa, o pastor presidente da 
AD Perus, por exemplo, se va-
leu da oportunidade e compar-
tilhou os avanços da obra no 
território nacional e fora dele.

Comprovando o quanto 
Deus honrou os acontecimen-
tos, no cômputo geral, 56 vi-
das ao longo dos dias aceita-
ram a fé, abrindo os corações 
e confessando Cristo como 
único e suficiente salvador. A 
benção se completaria quan-
do da descida às águas de 39 
novos convertidos que liber-
tos e submetidos ao discipula-
do, regularizaram a vida espi-
ritual, se tornando membros 
do corpo de Cristo e da igreja.

O vereador Isac Félix é au-
tor do Projeto de Lei 847/2017 
que determina a adoção da 
rede de fiação elétrica subter-
rânea na cidade de São Paulo, 
contudo estabelecendo méto-

dos não destrutivos nos locais. 
“Algumas cidades brasilei-

ras estão implantando, com 
sucesso, essa fiação subterrâ-
nea. É uma medida que me-
lhora o paisagismo, dá maior 
segurança aos moradores e 
reduz o custo de manuten-
ção”, explica o vereador.

Pelo Projeto, a rede de 
transmissão de energia elétri-
ca é toda colocada em galerias 
abaixo da terra, como já ocorre 
com as redes de água e esgoto.

Isac Félix mostra os benefí-

cios da medida. 
“A rede de fiação subterrâ-

nea reduz significativamente 
os gastos com manutenção da 
rede elétrica. A rede fica pro-
tegida da chuva, da queda de 
árvores e de atos de vandalis-
mo”, considera.

Isac Félix lembra ainda que 
há anos a adoção da medida 
é defendida pelos benefícios 
que traz, eliminando os cabos e 
postes da paisagem urbana que 
a poluem, embora reconheça 
que se tenha um custo alto.

FCO. MORATO-SP – De 22 a 
24 de junho, o departamento 
infantil da congregação local 
promoveu festividade come-
morativa ao primeiro aniver-
sário do grupo “Cordeirinhos 
de Jesus” desde a sua funda-
ção. Momentos de louvores 
e amplas participações das 
crianças que adoraram ao Se-
nhor e conheceram mais acer-
ca de sua justiça.

Congregação pertencente 
ao setor no jardim Alegria, re-
gional Franco da Rocha, a igre-
ja, liderada pelo presbítero Lu-
ciano Laurentino, preparou-se 
para receber os mascotinhos 

de uma forma emocionante. 
Muitas cores, louvores e mo-
vimentações no decorrer do 
evento festivo.

Várias caravanas participa-
ram e adoraram ao Senhor. 

O tema oficial do acon-
tecimento foi “Deus, o meu 
criador” (Gn 1:27), inspiran-
do oradoras que percorreram 
ocorrências bíblicas para mi-
nistrar aos pequeninos com 
propriedade e clareza. Minis-
traram as irmãs Priscila, Rosel-
ma e Simone.

Lidera o departamento in-
fantil local atua como regente 
a irmã Jaqueline.

Fotos: Divulgação
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Mocidade e adolescentes se uniram para render ao Senhor louvores avivados que fizeram total diferença em meio ao povo

Pr. Misdeyvison pregou 6ª Pr. Fernando é da CatedralPr. Edson preside a regional

Alegria espiritual e formosura nos rostos diante de ano vitorioso obtido Igreja não perdeu a oportunidade de tributar ao Pai a alegria em cooperar com missões

Em Rio Brilhante, igreja hospedou pré-CAMP e o 15º aniversário da mocidade “Manancial”

Damasceno: coral e orquestra “Shalon” renderam 
gratidão por aniversários

Culto missionário em Santa Rita do 
Passa Quatro

RIO BRILHANTE-MS – Sob 
o tema “Porque o tempo está 
próximo” (Apoc 1:3), a igre-
ja local, liderada pelo pastor 
Almir de Jesus Souza, se uniu 
nos dias 30 de junho e 1º de 
julho para que junto aos com-
ponentes do departamento 
de adolescentes realizasse o 
pré-Congresso de Adolescen-
tes do Ministério de Perus e 
celebrasse o 15º aniversário 
do conjunto de jovens “Ma-
nancial”. Dias em que o Con-
solador se manifestou de uma 
forma toda especial e vidas 
foram transformadas.

Após abrir oficialmente o 
evento, a direção foi passada aos 
irmãos Elzo Agueiro e Samuel 
Pantaleão, que contando com 

excelentes cooperações e bom 
trabalho das regentes Helen 
Cristina e Raquel, contaram com 

reais possibilidades de desenvol-
ver ótimo trabalho para honrar e 
dignificar o santo de Israel. 

Várias representações 
compareceram ao templo 
para louvar e bendizer o nome 

santo do Criador, gozando de 
oportunidades para tal. Sede 
regional (Campo Grande), 
Ponta Porã foram localidades 
que se juntaram aos conjuntos 
de igrejas próximas e enalte-
ceram o nome de Jeová. Poder 
foi derramado sem restrições 
e vidas abençoadas pelos lou-
vores. Especiais participações 
da banda “Pérolas de Jesus”.

A palavra foi pregada por 
intermédio dos pastores Ro-
gério Leite (Ponta Porã) e Pau-
lo Roberto (Campo Grande). 
Deus operou de uma forma 
especial, quando vidas foram 
tomadas pelo Espírito Santo, 
cativeiros virados e a certeza 
que o Criador recebeu os tri-
butos a ele destinados.

SÃO PAULO-SP – Nos dias 
30 de junho e 1 de julho, a 
sede regional local, liderada  
pelo pastor Edson Arantes do 
Nascimento, promoveu e hos-
pedou cultos comemorativos 
ao segundo aniversário do co-
ral e orquestra “Shalon”. Ver-
dadeiramente as mãos divi-

nas se mostraram estendidas 
sobre o seu povo, de maneira 
que todos foram cheios de 
alegria decorrente do poder 
divino.

Após abrir de forma inau-
gural os trabalhos, sua con-
dução foi entregue aos res-
ponsáveis pelo departamento, 

cooperador Júnior, Caio e Ma-
teus. Foram usados pelo Di-
vino, trabalhando em prol do 
evento.

Boas cooperações se 
constataram, a partir de ou-
tros departamentos que ma-
ciçamente ofereceram apoio 
ao acontecimento. Na qua-
lidade de convidados soma-
ram forças nos dias a orques-
tra regional da sede jardim 
Cachoeira e cantores como 
Larissa Cardoso.

Inspirados pelo Eterno pre-
garam o santo evangelho sob 
inspiração, temor e tremor os 
oradores e ministros que atu-
am junto ao altar, Misdeyvison 
Tenedys (Diadema) e Fernan-
do Cardoso (Catedral).

STA. RITA PASSA QUATRO-
-SP – Em 10 de junho, a igre-
ja local liderada pelo pastor 
Edson de Oliveira, promoveu 
junto à membrasia e convi-
dados, mais um grande culto 
missionário. Na oportunidade, 
se valeu do dia 10 de junho 
para tal glorificação ao nome 
santo do Senhor. As mãos divi-
nas se mostraram estendidas, 
abençoando o povo.

Após o culto ter sido aber-
to, a liderança destinou aos 
Agentes Missionários a sua 
condução, mediante distribui-
ções de oportunidades para 
testemunhos, adorações e so-

bretudo resguardando o tem-
po devido à ministração da 
palavra santa.

Na qualidade de orador 
atuou o diácono Felipe Silva, 
compartilhando visões am-
pliadas acerca do reino e des-
tacando a importância do pa-
pel da igreja em fazer mais em 
prol daqueles que continuam 
se perdendo sem conhecer o 
amor do Redentor. O tema dis-
corrido foi “O que o missioná-
rio leva em sua mala”.

A congregação pertence ao 
setor em São Carlos, no âmbi-
to administrativo da regional 
em Catanduva-SP.

Fotos: Divulgação
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Participações da membrasia foi algo merecedor de elogios por conta da liderança: presenças efetivas

Pr. Marcelo preside a regional Ev. Maurício dirige o trabalhoPr. Paulo Moreira foi honrado Ev. Elias pregou no encerramentoPr. André Bueno: participação

Deus bradou em meio aos seus durante
Campanha da Família no jardim Ingá

SÃO PAULO-SP - Entre os 
dias 18 de abril a 9 de maio, 
a congregação local, liderada 
pelo evangelista Maurício Car-
valho e diaconisa Talita Carva-
lho, promoveu e realizou com 
êxito um grande evento que 
foi denominado como “Cam-
panha da Família”, sob os te-
mas conjugados “Porém, eu e 
minha casa serviremos ao Se-
nhor (Js 24:15) e Haveria algu-
ma coisa difícil ao Senhor” (Gn 
18:14). A congregação per-
tencente a regional em Santo 
Amaro, liderada pelo pastor 
Marcelo do Nascimento.

Foram dias marcantes me-
diante a presença do Senhor e 
de diversas famílias, as quais 
foram abençoadas por meio 
da palavra de Deus, além de 
obter o “combustível” neces-
sário para se manter unida, fo-
cada e temente aos preceitos 
divinos. A vizinhança compa-
receu ao evento e vidas foram 
abençoadas pelo Senhor, in-
cluindo salvação de almas.

A abertura foi realizada pelo 
pastor presidente regional, 
Marcelo do Nascimento, que 

além de elogiar a proposta da li-
derança local e desejar sucesso 
espiritual a todos, foi honrado 
por atuar como o orador oficial 
da noite. Foi usado, discorrendo 
acerca do tempo certo. “É no 
tempo de Deus que viveremos 
milagres em nossas famílias”, 
decretou, sob autoridade.

No segundo dia de campa-
nha, após devocionais, adora-
ções e louvores congregacio-

nais que embalaram todos os 
cultos temáticos ao evento, 
coube ao pastor Paulo Mo-
reira (Ribeirão Pires), desta-
car que “Deus ressuscitaria 
sonhos e traria à existência 
aquilo que já estava sendo 
dado como morto”. A glória 
celestial invadiu mentes, co-
rações e corpos.

O evento, que foi deno-
minado como “Campanha da 

Família”, prosseguiu debaixo 
de muitas operações divinas 
e o Senhor acrescentando ao 
trabalho pessoas de diversas 
localidades, sempre à busca 
de uma benção especial para 
o lar e por extensão, à respec-
tiva família representada.

Presidente nacional do 
CAMP, o pastor André Bueno 
da (Catedral) foi o instrumento 
usado o poderosamente para 

ministrar, salientando que “a 
oração é capaz de mudar o 
curso das famílias”. A vasta 
experiência e a inspiração que 
recebeu do Eterno e compar-
tilhou ao povo fez com que o 
culto se transformasse em um 
verdadeiro altar na presença 
do Todo Poderoso.

Cooperando o tempo 
todo, obreiros, líderes e igre-
ja em geral deram um maravi-
lhoso exemplo de adesão ao 
chamado do pastor dirigente. 
De igual forma os departa-
mentos que sempre se man-
tiveram a postos, cooperando 
para que a obra ganhasse o 
devido grau de enlevo e cre-
dibilidade por conta da pres-
tação de um culto genuíno 
dedicado ao Senhor.

O encerramento se deu 
mediante a ministração do 
evangelista Elias Ribeiro (sede 
regional), usado poderosa-
mente pelo Senhor e compar-
tilhando com os irmãos sob 
autoridade divina que “a famí-
lia é projeto de Deus e que a fé 
nos levará a viver milagres da 
parte do Senhor”.

1ª Vara do Trabalho de 
Umuarama.

Processo:
0000522-82.2017.5.09.0025 

prolatada em 30/05/2018.
Reclamante:
Davi Ferreira dos Santos.
Reclamadas:
Igreja Evangélica Assembleia 

de Deus - Ministério Perus.
Elias Cardoso 
Milton Fagundes Jacome. 

RESUMO DA SENTENÇA

O Reclamante promoveu Recla-
matória Trabalhista em face da Igreja 
Evangélica Assembleia de Deus Mi-
nistério de Perus, onde pretendia:

1) - reconhecimento do víncu-
lo de emprego com a Igreja;

2) - anotação de sua CTPS;
3) -  pagamento de verbas res-

cisórias;
4) - diferenças salariais, horas 

extras repouso semanal remune-

rado, férias, 13º salário, FGTS e 
multa de 40%, indenização pelo 
uso de veículo próprio;

6) - honorários advocatícios.
A parte reclamada apresentou 

contestação e documentos, com 
manifestação;

O reclamante buscava o vínculo 
de emprego e direitos trabalhistas;

Em conclusão, julgo improce-
dentes os pedidos de declaração 
de vínculo de emprego com a 
primeira reclamada e de anota-
ção da CTPS, bem como todos os 
demais formulados na exordial, 
porque postulados com base em 
relação jurídica não configurada.

Fotos: Divulgação
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O círculo de oração “Estrela D’Alva”, que há 27 anos intercede pelo trabalho no setor e obtém respostas do Senhor

Missª Eliana pregou na 6ª

Componentes do conjunto de jovens “Mais que vencedores” em festividade na igreja

Pr. José Nicolau: sábadoElaine Mello: adorações Pr. Válter comanda o setorPr. Moisés lidera a regional

Piracaia experimentou avivamento ao celebrar os 27 anos do conjunto “Estrela D’Alva”

Festividade assinalou os 23 anos do conjunto de mocidade no bairro Moreto

PIRACAIA-SP – Trabalho 
setorial pertencente a regio-
nal Bragança Paulista, a igre-
ja local, liderada pelo pastor 
Valter Mendonça, que por 
mais de uma década atua 
na estruturação da igreja, 
sobretudo organizando-a e 
expandindo-a sob as concep-
ções divinas, festejou com 
toda a força e merecimento 
a passagem do 27º aniver-
sário do conjunto do círculo 
de oração “Estrela D’Alva”. O 
evento ocupou os dias 29 e 
30 de junho. No dia 1º de ju-
lho, a igreja rendeu culto de 
gratidão ao Pai.

A abertura reuniu diversas 
congregações, visitantes e as 
presenças do pastor regional, 
Moisés de Paula e de sua espo-
sa e presidente regional do CI-
BEMP, a missionária Rosemary 
Paula. Comparecimentos que 
alegraram a liderança setorial 
de uma forma impressionan-
te. Ambos destacaram o inte-
resse das irmãs em oferecer o 
melhor ao Salvador, dedican-
do-lhe louvores e tributos por 

mais um ano vitorioso.
Assim que a festividade foi 

aberta, a liderança alcançou o 
segmento feminino, comanda-
do pela diaconisa Irene Men-
donça e a cooperadora Bruna 
Gutierre. Na regência do vocal 
que se apresentou uniformiza-
do, atuaram Shirley e Viviane.

Testemunhos, louvores, 
como os apresentados pela 
convidada especial, Elaine 
Mello, por exemplo, servi-
ram para ampliar a sensação 
de alegria manifestada pe-
las irmãs. Outros adoradores 
apresentaram seus tributos 
ao Senhor, assim como os 
conjuntos convidados que 
compareceram em elevado 
número. O Salvador traba-
lhou com toda liberdade e vi-
das foram mudadas.

O tema que deu ênfase às 
considerações dos dias festi-
vos foi “E achando-a, convoca 
as amigas e vizinhas, dizendo: 
Alegrai-vos!” (Lc 15:9).

Na abertura, a preletora 
foi a missionária Eliana de 
Jesus. Fiel ao tema, foi usada 

pelo Consolador, destacando 
que “às vezes, precisamos 
perder para ganhar”. E disse 
mais: “Às vezes, o grande pro-
blema é que não queremos 
ter o trabalho de procurar o 
que perdemos, isto é, recupe-
rar o que nos representa valo-
res”, ensinou.

Com autoridade, conti-
nuou: “Muitos podem insistir, 
dizendo e nos desanimando, 
achando que não vale a pena 
procurar por aquilo que nos 
valoriza. Não desistam! Acre-

ditem, pois vale a pena sim. 
Recupere as forças, continue 
buscando a vitória com a mes-
ma determinação que fez da-
quela mulher um exemplo a 
ser seguido”.

Sábado Deus voltou a traba-
lhar com propriedade, ao usar, 
com veemência e inspiração, o 
pastor José Nicolau (Cajamar). 
O pastor, que é membro da 
Presidência nacional, foi ins-
trumento afinado e alcançou 
honra na presença do Mestre, 
pregando com autoridade uma 

mensagem que marcou de for-
ma inesquecível as vidas dos 
que compareceram ao templo-
-sede na festiva noite.

O trabalho foi encerrado 
sob gratidão. Domingo, isso 
se tornou realidade, quando 
em meio ao “Culto da Fa-
mília”, todos se colocaram 
como ofertantes de tributos 
em agradecimentos ao Pai 
por tudo quanto foi realizado, 
assinalando mais um ano do 
trabalho feminino que segue 
em marcha.

CAPIVARI-SP – Nos dias 8,9 
e 10 de junho, componentes do 
conjunto de mocidade ‘’Mais que 
vencedores’’, órgão oficial da igre-
ja no bairro Moreto, levantaram 
as mãos e clamaram em sinal de 
gratidão por terem alcançado 23 
anos de vitórias aos pés de Cris-
to. Foi um dos grandes eventos 
ocorridos na igreja encerrando o 
primeiro semestre.

Congregação pastoreada 
pelo obreiro Claudemir Pinto da 

Silva, estimou o evento come-
morativo sob o tema ‘’E quem 
você acha que é o nosso próxi-
mo’’, a partir de um texto-refe-
rência extraído do capítulo 10, 
versículo 29 do evangelho escri-
to pelo evangelista Lucas.

Dias impactantes, vez que a 
partir dos louvores praticados 
pelo conjunto sob regência das 
componentes Natália e Vanes-
sa e direção do presbítero Da-
niel Oliveira e jovem Gustavo, 

o Senhor derramou sua graça, 
tomando vidas de uma forma 
surpreendente. O cantor Jader 
Fernando e banda atuou como 
convidado especial.

Pregaram a palavra santa os 
oradores Douglas Casoni, Josiel 
Gomes e os jovens Abner Vini-
cius e Ezequiel Evangelista. Je-
sus honrou-os poderosamente.

Comanda a regional em Ca-
pivari o pastor Antonio Luiz de 
Oliveira. (Kézya Antunes)

Kézya Antunes

Fotos: Célio Campos
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Sem economias, irmãs clamaram ao Senhor em alta voz, gratas que estavam pela edição anual do pré-CIBEMP local

Pr. Daniel: líder até o dia 24 de julho

Pr. Elizeu viajou para prestigiar

Pr. Joinville: pregação e liderança

Igreja compareceu em peso, mediante setores que deixaram a gratidão ao líder pela convivência

Pr. Orlando irá para Pernambuco

Mocidade se valeu da criatividade para demonstrar o bom gosto pela gestão pastoral que se findou

Debaixo da graça e inspiração, setor em Mirandópolis promoveu o pré-CIBEMP

Após dois anos, pastor Orlando Soares Silva deixa liderança da regional em Franco da Rocha

MIRANDÓPOLIS-SP – Nos 
dias 29 e 30 de junho, debai-
xo de uma nuvem de poder e 
glória, o ministério feminino do 
setor local esteve em ação. Sob 
o tema “Mulher, qual é pois a 
tua petição” (Et 9:12), as irmãs 
se organizaram e mediante 
louvores, adorações, testemu-
nhos e meditações na palavra 
santa, remeteram aos céus 
toda a gratidão pela oportuni-
dade concedida pelo Senhor. 
Lidera o trabalho o pastor Jose 
Helio Freire de Lima.

Na abertura oficial, presen-
ças das diretoras locais, a dia-
conisa Leda (coordenadora), 
cooperadora Luzia (dirigente), 
Valéria Andrade (secretária) e 
as regentes Luzia e Alessan-
dra. Foram homenageadas e 
ao mesmo tempo prestigia-

das, mediante o compareci-
mento da missionária Elaine 
Santos, presidente do pré-CI-
BEMP na sede em Mairiporã, 
que supervisiona o trabalho 
na cidade interiorana.

O culto foi avivado e co-

operado. Além da caravana 
de irmãs mairiporanenses, a 
igreja em Pereira Barreto as-
sinalou maciça presença, in-
clusive entoando igualmente 
louvores ao Rei, assim como 
as representações das igrejas 

“Ceifeiros da Última Hora”, 
AD Madureira, AD Ipiranga e 
“Palavra de Cristo para o Bra-
sil”. Louvores que impactaram 
o local onde o povo se reuniu 
e todos contemplaram a boa 
mão divina se manifestar.

A palavra foi pregada, ten-
do como expositora oficial a 
missionária Perla (AD Ipiran-
ga). O Senhor confirmou as 
palavras de sua serva.

Sábado, além das irmãs lo-
cais, a caravana de Mairiporã 
se manteve no culto que re-
cebeu ainda as presenças das 
irmãs pertencentes às igrejas 
em Birigui e Pereira Barreto, 
completando o rol de convi-
dados e partícipes da grande 
festa feminina na cidade pau-
lista. A igreja AD do Belém 
figurou como convidada jun-
to ao evento e somou forças 
espirituais, alegrando-se em 
plenitude de comunhão na 
presença do Senhor.

Pregou divinamente inspi-
rado o evangelista Thiago (igreja 
Palavra de Cristo para o Brasil).

FCO. ROCHA-SP – Emo-
ções, lágrimas, comunhão, 
sentimento de irmandade e 
sobretudo respeito foram re-
ações visíveis nos rostos de 
centenas de pessoas que na 
noite fria da terça-feira, 10 
de julho, testemunharam o 
ato de desempossamento do 
pastor Orlando Soares Silva, 
perante a regional franco-ro-
chense. Após dois anos, o lí-
der retornará a Pernambuco, 
onde concluirá um trabalho 
que começou como informou 
à igreja na véspera.

O culto foi marcado por 
louvores e adorações em sua 
primeira parte, quando vários 
departamentos cantaram ao 
Senhor integrados. Paralela-

mente, testemunhos foram 
ouvidos, como o relatado pelo 
pastor Cirano Pereira, que é 
membro e falou pelos colegas 
de presidência regional.

A palavra oficial veio na 
voz do vice-presidente na-
cional da AD Perus, o pastor 
Joinville Albernaz.

Pragmático, leu o Salmos 
37, meditando alguns versí-
culos, quando admoestou o 
povo a não ter inveja dos que 
deixam de temer ao Senhor. 
Não invejem essa gente, pois 
as nossas esperanças estão na 
vida eterna, o nosso negócio 
é outro. Fomos escolhidos por 
Jesus e não existe dádiva maior 
que esta, pois temos como 
destino o céu, encorajou.

DESEMPOSSAMENTO

A parte administrativa da 
reunião mostrou uma igreja 
muito amiga do pastor que 
acabou por deixá-la. Todos os 
setores que formam a regional 
apresentaram homenagens ao 

casal, assim como os departa-
mentos regionais e os da sede. 
Da cidade mineira Córrego do 
Bom Jesus, o pastor Elizeu 
Guilherme dos Santos, ‘fez as 
honras’ de seus liderados, ho-
menageando o pastor. Mem-
bros se levantaram portando 
lembranças e depositaram-
-nas aos pés dos líderes.

Um hino foi entoado de ma-
neira uníssona, voltado a ‘aben-
çoar’ o pastor perante os novos 
desafios. Uma faixa fazendo 
declarações de amor ao obreiro 
também se formou, por iniciati-
va do conjunto de jovens.

Até a chegada do futuro 
reasponsável regional, a igreja 
estará sob a liderança do pas-
tor Daniel Mathias.

Divulgação

Fotos: Célio Campos




