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Obra espanhola completou oito anos

Pré-CIBEMP: 600 vozes em Canindé-SE

Capelania tem evangelizado presidiários

Em 1975, alguns fa-
tos importantes 

ocorreram na história do 
Brasil: o fim do estado da 
Guanabara, Ernesto Gei-
sel comandava a nação a 
punhos de aço via regime 
ditatorial e naquele mesmo 
ano o diretor de jornalismo 
da TV Cultura, Vladimir 
Herzog, era encontrado 
morto em uma simulação 
de suicídio, no DOI-CODI 
em São Paulo.

Mas na mesma cidade, o 
Senhor manifestava o cum-
primento de importante pro-
messa: concedia aos seus 
servos um dos maiores tem-
plos do Estado e àquela épo-
ca, um dos maiores no Brasil 
– a Matriz, inaugurada pelo 
pastor fundador da AD Pe-
rus, Benjamim Felipe Rodri-
gues. Foi um acontecimento 
impactante naquela tarde de 

Nos dias 25 e 26 de agosto, completaram-se oito anos des-
de a abertura do trabalho missionário em Santa Marta de Tor-
mes, Espanha. Deus tem aprovado a gestão da missionária Isa-
bel Galindo, que coleciona frutos espirituais interessantes em 
meio a tantos desafios. PÁGINA 7

O Senhor bradou de uma forma especial perante o povo nos 
dias 4, 5 e 6 de agosto, em Canindé, Sergipe, quando da promo-
ção anual do pré-Congresso de Irmãs Beneficentes Evangélicas 
do Ministério de Perus (CIBEMP). Além da plenitude espiritual, 
destaque ao vocal que reuniu mais de 600 vozes. PÁGINA 13 

O serviço de capelania pre-
sidiária tem sido enfático por 
conta da AD de Perus, perante 
diversas unidades prisionais, 
espalhadas ao longo do esta-
do de São Paulo. Os resultados 
são interessantes, vez que o 
número de conversões, inclu-
sive batizados, só vem aumen-
tando. PÁGINA 3

Matriz completa 43 anos desde a inauguração
E MINISTÉRIO ESTÁ HÁ 29 DE SEU CENTENÁRIO

7 de setembro, quando a rua 
João Batista Fanton sim-
plesmente ganhou “um mar 
de gente”.

Passados 43 anos desde 
sua inauguração, o templo-
-sede continua cumprindo 
papel ímpar, abrigando a 

membrasia e ocupando um 
lugar inédito, pois dele sa-
íram todas as diretrizes ad-
ministrativas para fazer da 
AD Perus o gigante que é - 
no Brasil e em vários países 
do mundo - onde o ministé-
rio é realidade. 

Reportagem completa da festa da igreja, alvorada, desfile e congresso de missões na próxima edição
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Conjunto de varões da Catedral em atividade: cinco anos de bençãos

Daniel atua na liderança/regência Pr. Davi Bispo ministrou no culto

Eneias atua na liderança/regência

Esdras foi um dos que cantaram
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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.

CREMOS Catedral: cinco anos do conjunto de varões

SÃO PAULO-SP – Mediante a 
união e comparecimento maci-
ço dos cerca de 70 componen-
tes, o conjunto de varões , ór-
gão oficial radicado à Catedral, 
se valeu da noite do dia 18 de 
agosto, rendendo agradecimen-
tos ao Senhor pela passagem 
de ais um ano de vitórias. Foi 
o quinto aniversário que o con-
junto alcançou. E cuidou em 
fazer do momento uma oportu-
nidade solene, rendendo louvo-
res sacros ao Salvador.

Assim que o trabalho foi ini-
ciado, a liderança foi condicio-
nada aos responsáveis, Enéias 
Alves de Oliveira e Daniel Soa-
res. Ambos se encarregam de 
levar á frente o grupo que con-
tou com muitas caravanas, soli-

dárias que foram ao momento 
festivo. Varões das vilas Perus, 
Souza, jardim Damasceno, Para-
da de Taipas, parque 120 (Fran-
cisco Morato-SP) e Cajamar-SP 
prepararam um repertório es-
pecial e cuidaram de comparti-
lhar com os aniversariantes.

Testemunhos se alternaram. 
Irmãos se maravilharam pela 
oportunidade de pertencer a um 

departamento, cujo foco princi-
pal é adorar ao Senhor na beleza 
de sua santidade. Obreiros que 
acompanharam as respectivas 
caravanas tiveram chances de 
externar a alegria e considera-
ram de elevada importância a 
data. Os cantores Darceni Silva 
(pastor) e Esdras Domenicali (lo-
cal) completaram o rol dos que 
tributaram louvores ao Rei.

O tema reivindicado pelo 
conjunto foi oportuno. Surgiu 
no livro profético de Jeremias, 
capítulo 18 e versículo 6: “Eis 
que, como barro na mão do 
oleiro, assim sois vós na minha 
mão, ó casa de Israel”.

Empunhando a palavra san-
ta, pregou, como convidado es-
pecial para a memorável noite, 
o pastor regional em Franco da 
Rocha-SP, Davi Bispo Nunes. O 
obreiro foi poderosamente usa-
do pelo Salvador e todos foram 
repletos da paz e gozo celestiais.

Para figurar como membro 
do grupo de varões, é necessário 
gozar de plena comunhão junto a 
AD Perus, procurar pelos regentes 
e participar dos ensaios semanais, 
às segundas-feiras, na própria 
sede nacional do ministério.

Fotos: Mídia AD Perus
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Presos do semi-aberto em Hortolândia recebem a palavra do Senhor

“Rede” foi lançada e vidas encontraram Cristo como a solução definitiva

Detentas cumprindo pena em Campinas alimentam esperanças no Pai

Diversas unidades tem sido visitadas, como o “Cadeião” em Pinheiros

CONAMPE: capelania carcerária expande missões e batiza detentos em Limeira

LIMEIRA-SP - O setor de 
capelania carcerária ligado 
ao Conselho Nacional de Mis-
sões de Perus (CONAMPE), 
expandiu suas ações evan-
gelísticas perante mais uma 
edição do que denominam 
como “trabalho de missões 
urbanas”. O alvo dessa vez foi 
o Centro de Ressocialização 
na cidade interiorana. 

O trabalho foi iniciado no 
mês de junho, mediante cultos 
realizados um dia da semana e 
nos finais de semanas. Nessas 

oportunidades franqueadas, 
a palavra divina sempre foi 
o foco das ações voltadas a 
apresentar Jesus Cristo como 
o grande libertador, remidor, 
perdoador de pecados e pa-
trocinador de uma nova vida.

Nos três meses o Senhor 
honrou os esforços, vez que 
após a semente ter sido lança-
da, germinou, e para a honra 
e glória santa, seis preciosas 
vidas aceitaram a fé cristã, se 
arrependendo dos pecados e 
manifestando interesse em vi-

ver em novidade de vida.
Após o “sim” à palavra, 

foi iniciado um rigoroso pro-
cesso de discipulado, onde 
detalhes mais específicos de 
como servir a Deus foram 
explicados, assim como enfa-
tizadas as obrigações ineren-
tes aos que se dão a seguir os 
passos de Cristo.

Libertos e devidamente 
conscientizados, se mostra-
ram prontos, descendo às 
águas, sendo batizados em 
nome do Pai, em nome do 

Filho e em nome do Espírito 
Santo. Membros, prontamen-
te participaram da ceia do 
Senhor, conforme preconiza a 
Sagradas Escrituras.

O setor de capelania car-
cerária ligado ao Conselho 
Nacional de Missões de Perus 
(CONAMPE) atua em Mon-
te Mor-SP (capelães Adiel, 
Amauri, Marta e outros). 
Constam trabalhos evange-
lísticos em pleno andamento 
nas unidades P1, P2, P3, CPP 
e Semi-Aberto de Hortolân-

dia-SP, além da penitenciária 
feminina em Campinas-SP.

Na capital, a capelania 
atua no CDP 1, 2, 3 e 4 (Pi-
nheiros), quando a equipe 
formada por alguns volun-
tários, como os irmãos Die-
go, Evaldo, José e Marcelo, 
dentre outros, se revezam 
no sistema de plantão, aptos 
para ações evangelizadoras. 
A ideia é ampliar o alcance 
da assistência espiritual em 
meio ao Sistema de Adminis-
tração Penitenciária.

Fotos: Divulgação
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Em Araquari, igreja dá os primeiros passos: promessas de crescimento

Jd. Paraíso é o mais próximo da sede, contudo, enfrenta idênticos desafios às demais

Em Barra do Sul, irmãos se estabeleceram oficialmente há dois anos

São Bento está distante 250 Km da capital e o povo perto do trono santo

Membrasia em Garuva testemunha inúmeras operações do Senhor

Igreja do Senhor em Itajaí:uma década de avanços rumo ao céu de luz

Feitos divinos em Santa Catarina mergulham
a membrasia em gratidão profunda ao Senhor

JOINVILLE – SC – Passados 
cinco anos estabelecida no 
mesmo local após várias mu-
danças, a igreja catarinense tem 
diversos motivos para agrade-
cer ao Senhor por tudo quanto 
recebeu no período em se tra-
tando de bênçãos e por aquilo 
que certamente convive em de-
corrência da fé inabalável junto 
às promessas santas. O relato 
é do pastor responsável, Hélio 
Marcos Pereira.

Quando assumiu a liderança 
da obra no estado, na realidade 
se tratava de um projeto, a for-
mação de um trabalho missio-
nário, que concebido por Deus 
e amadurecido junto aos cora-
ções dos que lideravam o Con-
selho Nacional de Missões de 
Perus (CONAMPE), comprovou 
se tratar de uma rica promes-
sa em pleno amadurecimento 
para a glória santa.

Localizada no bairro Costa e 
Silva desde que inaugurada, a 
igreja hoje é o ponto de parti-
da, a referência para que outros 
pontos de pregações e mesmo 
congregações sejam abertos 
em âmbito regional. Deus ope-
ra de várias maneiras, levando 
o povo a se render perante as 
potentes mãos divinas.

Em se tratando de estrutu-
ração, a igreja atua com me-
diante evangelismo, missões, 
Escola Bíblica Dominical, dis-
cipulado, círculo de oração, 
departamentos (infantil, juven-
tude, varões), departamentos 
(social, patrimonial, gestão fi-
nanceira) e uma secretaria al-
tamente funcional.

“Agradecemos o apoio da 
Presidência, assim com ao pas-
tor regional (jardim Damasce-
no), Edson Arantes e demais 
diretores do CONEMPE, por 
tudo quanto fizeram e fazem 
para conosco. Quem nos an-
tecedeu fez muito, hoje somos 
nós, de forma que na obra o 
maior sempre será Ele, o ver-
dadeiro e único dono de tudo 
e de todos”, comenta o pastor 
Hélio Marcos Pereira.

ITAJAÍ
Distante 93 quilômetros des-

de a sede em Joinville, a igreja 
foi fundada há 10 anos, reunin-
do vidas e anunciando o evan-
gelho aos que se convertem e 
ampliam o rol dos servos de 
Deus. Organizada, a congrega-
ção dispõe de departamentos e 
se constitui em bênçãos às vidas 
dos que dela se aproximam. Tem 
como responsável o diácono 
Wesley Ramon Gomes Araújo.

BARRA DO SUL
Embora oficialmente tenha 

sido aberta em 2016, a congre-
gação local foi inaugurada em 
agosto do ano passado. Deus 
tem operado grandes maravi-
lhas, confirmando o trabalho de-
senvolvido pelo líder local, o diá-

cono Fernando Aparecido Costa. 
Até a sede, são necessários per-
correr 40 quilômetros.

GARUVA
Desde 17 de outubro de 2015 

que as mãos divinas estão esten-
didas sobre o povo local, operan-
do grandes maravilhas, salvando, 
curando e alegrando corações. 
Os departamentos se alternam 
em louvores, adorações, mem-
brasia se mostra ativa e a obra 
tem tido ganhos maravilhosos. 
Dirige a igreja o evangelista Gil-
mar Reis. Garuva está distante 33 
quilômetros da sede regional.

JD. PARAÍSO
O presbítero Ronaldo Fagun-

des é o homem que Deus tem 
colocado junto à liderança local. 

Esforçado como os demais cole-
gas de ministérios que atuam no 
setor, tem sido o representante 
do setor junto à congregação, 
que embora esteja mais próxima 
da sede (14 Km), enfrenta gran-
des desafios, todavia vem ento-
ando, junto dos irmãos e congre-
gados, o “hino da vitória”.

SÃO BENTO DO SUL
Para chegar a igreja local, são 

necessário rodar 77 quilômetros 
desde a sede em Joinville e 250 
se o destino for Florianópolis. 
Cidade nascida desde os imi-
grantes alemães e austríacos, faz 
limites com os municípios de Rio 
Negrinho a oeste, Jaraguá do Sul 
a sudeste, Corupá a sul e sudes-
te, Campo Alegre a nordeste e o 
estado do Paraná a noroeste, o 

que constitui em uma medida 
estratégica quando o assunto é 
evangelismo. Foi aberta recen-
temente, em junho. Às vezes 
o pastor Hélio Marcos dirige o 
trabalho; n’outras, o cooperador 
Mateus Alves se encarrega de.

ARAQUARI
Promessas divinas só tem um 

desfecho – se cumprem. E a aber-
tura da congregação em Araquari 
é outra prova do expansionismo 
que o setor vem alcançando, 
tendo como líder responsável o 
pastor Hélio Marcos Pereira. Os 
irmãos estão oficialmente reu-
nidos desde o dia 18 de agosto, 
quando o cooperador Sérgio Lo-
pes foi empossado na qualidade 
de dirigente. Até a sede (Joinville) 
são 36 quilômetros.

Fotos: Divulgação
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Viviane adorou sob inspiração Componentes da diretoria dos adolescentes, cujo trabalho foi honrado novamente pelo Senhor: plenitude Júlio pregou no sábado à noite

Pr. regional Antonio Luiz

Pr. Ivair pregou com graça

Nave da igreja bragantina foi totalmente tomada pelos adolescentes impactados por Deus durante a festa

O conjunto de varões “Galileus” que ultrapassaram 18 anos de muitas vitórias perante a sede regional

Foi forte o brado divino durante o 14º pré-CAMP na sede regional em Bragança Paulista

Em Capivari, conjunto de varões completou 18 anos debaixo de pentecostes

BRAG. PTA.-SP – Sob o 
tema “Adolescentes bus-
cando a glória de Deus” (Êx 
33:18), a sede regional local, 
liderada pelo pastor Moisés 
de Paula e demais obreiros, 
reservou em seu concorrido 
cronograma anual de eventos 
cultos inerentes ao pré-Con-
gresso de Adolescentes do 
Ministério de Perus (CAMP). O 
trabalho, que impactou vidas 
e criou uma enorme expecta-
tiva junto ao segmento evan-
gélico municipal, ocorreu nos 
dias 17 e 18 de agosto.

Desde a abertura, proce-
dida pelo pastor responsável 
local, era visível o clima de 
glória pairando sobre a casa. 

Os cultos, desde então, passa-
ram a ser comandados pelos 
membros da diretoria regional 
do segmento adolescente, for-
mada pelos diáconos Arnaldo 
Góis e Priscila Monteiro, Ama-
rildo Moraes e Viviane Biten-
corth, além dos cooperadores 

Nilton Luiz e Keila Acioly.
São 14 anos de eventos 

ininterruptos desde a rees-
truturação do departamento 
de adolescentes da AD Perus 
local, e desde então a glória 
divina tem se manifestado 
cada vez envolvente, o que 

patrocina resultados acima 
dos esperados.

Festividade grande e coo-
perada de uma forma impres-
sionante, contou com partici-
pações de destaque ao longo 
dos dias, como dos corais ado-
lescentes das regionais Centro 

e de Campo Limpo Paulista-SP. 
Como adoradores foram con-
vidados e louvaram ao Senhor 
sob inspiração do Espírito San-
to a cantora Viviane Rodrigues 
e Ana Carolina.

Para ministrar, o organi-
zação trabalhou com muita 
sapiência, prudência e com-
petência, tendo como orado-
res o pastor Celso Ricardo da 
Silva (local) na noite inaugural, 
ficando o culto de sábado, re-
servado ao diácono Júlio Mar-
ques (Várzea Pta.-SP). Ambos 
foram poderosamente usados 
pelo Senhor e a glória divinal 
tomou conta do espaço, pa-
trocinando pentecostes, re-
vestimentos e temor ao Pai.

CAPIVARI-SP – Sob o tema 
“Agindo eu, quem impedirá?” 
(Is 43:13), ocorreu nos dias 2, 
3 e 4 de agosto a festividade 
que selou os 18 anos de vida 
concedida pelo Senhor aos 
membros do conjunto de va-
rões “Galileus”. Oportunidade 

em que muitas vitórias foram 
devidamente agradecidas por 
conta dos componentes.

Convidados, conjuntos de 
outras localidades se dirigiram 
á sede regional, irmanando-
-se aos integrantes do vocal 
aniversariante. Fizeram mais. 

Adoraram ao Senhor com ale-
gria por terem contemplado 
o quanto o Eterno tem sido 
presente em meio aos com-
panheiros nesses 18 anos de 
muitos desafios.

Após diversos louvores 
apresentados pelo conjunto 

“Galileus”, cujos regentes fo-
ram os irmãos Gustavo Lama-
re e Misael Gonçalves, foi hora 
de ouvir a palavra do Senhor, 
ministrada com temor e tre-
mor por conta de instrumen-
tos devidamente preparados 
para tal função.

Na incumbência de revelar 
parte dos mistérios que tem 
reservados aos que acreditam 
no sobrenatural, o Senhor usou 
com propriedade os pastores 
Antonio Luiz de Oliveira, Adiel 
Chiquesi e Ivair Albano Mar-
ques. Almas aceitaram a Jesus, 
reconhecendo-o como único e 
suficiente salvador pessoal.

Lideram o departamen-
to de varões na sede o pas-
tor João Aparecido e o ir-
mão Misael.

Fotos: Divulgação

Fotos: Kézya Antunes
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Antes de votar, conheça
a ideologia de cada
candidato à presidência
da República

Ideal é dizer “não” aos candidatos que afrontem flagrantemente posições defendidas pela igreja

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

O Conselho de Ministros da 
Igreja e Convenção, em deliberação 
conjunta, determinou a suspensão 
dos atos disciplinares, acatando as 
justificativas apresentadas pelos 
campos regionais, bem como jus-
tificativas dos envolvidos, alegando 
que não infligiram os estatutos e 
regimentos da entidade. Fica deter-

minando tão somente a suspensão 
das credenciais. Diante do exposto 
dê-se por justificados, e aguarde-
-se o prazo regimental de 2 (dois) 
anos, estabelecidos no regimento, 
podendo o presente procedimento 
ser provocado a qualquer tempo 
como segue:

Campo Regional de
Bragança Paulista S.P. 

Edemilson da Silva Brasilino
– RI 34.611.068

Ademir da Silva Brasilino
– RI 23.688.068

Campo Regional de
Caieiras S.P.

Nildo Gomes Bonfim
– RI 85.752.533

Jorge Nunes da Silva
– RI 59.480.005

Despacho: - Publique-se,
6 de Setembro de 2018 - 

Mesa da Presidência.

ALCKMIN (PSDB) 

ÁLVARO DIAS (PODE) 

BOLSONARO (PSL)

CIRO GOMES (PDT)

MARINA (REDE)

MEIRELLES (MDB)

Posição de cada candidato em questões de interesse dos cristãos

“SIM”
AO ABORTO

CASAMENTO
GAY

LIBERAÇÃO
DE DROGAS

IDEOLOGIA
DE GÊNERO

MAIORIDADE
PENAL

ECONOMIA EMBAIXADA EM
JERUSALÉM

DESARMAMENTO

CONTRÁRIO

CONTRÁRIO

CONTRÁRIO CONTRÁRIO CONTRÁRIO

CONTRÁRIO

CONTRÁRIO

CONTRÁRIO CONTRÁRIO

CONTRÁRIO

CONTRÁRIO

CONTRÁRIO CONTRÁRIO

CONTRÁRIO

CONTRÁRIO CONTRÁRIO CONTRÁRIO CONTRÁRIO

CONTRÁRIO CONTRÁRIOESTATISTAFAVORÁVEL

FAVORÁVEL

FAVORÁVEL

FAVORÁVEL FAVORÁVEL

PLEBISCITO PLEBISCITO

SÓ MACONHA NÃO SABE

FAVORÁVEL

FAVORÁVEL FAVORÁVEL FAVORÁVEL

FAVORÁVEL

FAVORÁVEL FAVORÁVEL

FAVORÁVEL FAVORÁVEL

FAVORÁVEL
FAVORÁVEL

COM RESERVAS

FAVORÁVEL
COM RESERVAS

LIVRE
MERCADO

LIVRE
MERCADO

LIVRE
MERCADO

ESTADO
FORTE

VIÉS
ESTATISTA

CONSUMIR
NÃO É CRIME

No Brasil, somos 25% do elei-
torado, logo, a verdade é que os 
evangélicos decidem uma elei-
ção tão importante como a que 
teremos pela frente.

Mais que orar pelo País, 
precisamos prestar atenção 
em quem votar e como votar. 
Essa história de votar nulo, 
branco em nada ajuda trans-
formarmos o país para melhor.

Confiança, responsabilida-
de e determinação faz toda a 
diferença.

Atente-se ao horário políti-
co, propostas de cada candida-
to e cumpra com o seu dever 
antes, durante e depois das 
eleições.
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Presidente prestigiou pregando Missª Flávia lidera o pré-CIBEMP

Missª Isabel lidera a igreja

Pr. Alexandre lidera a regional Missª Cristiane foi usada ao falarElaine Mello adorou ao louvar

“Mar de servas de Deus” inundou a sede da regional em mais um grande evento onde a glória superabundou

Oitavo aniversário de obra espanhola foi marcado por conversões ao reino santo do Senhor: vida e crescimento

Mês de agosto foi assinalado pela realização do pré-CIBEMP na regional em Itapevi

OBRA MISSIONÁRIA DA AD PERUS NA ESPANHA RENDE GRATIDÃO
PELOS OITO ANOS DE EXISTÊNCIA

ITAPEVI-SP – De 10 a 12 de 
agosto, a sede regional local, 
liderada pelo pastor Alexan-
dre de Oliveira e esposa, a 
missionária Flaviana de Oli-
veira (coordenadora regio-
nal), se organizou, promoveu 
e hospedou a edição 2018 do 
pré- Congresso das Irmãs Be-
neficentes Evangélicas do Mi-
nistério de Perus (CIBEMP). 
Dias de impacto espiritual de-
correntes de adorações, tes-
temunhos e ministrações da 
poderosa palavra santa.

Envolvente, o trabalho que 
enfatiza a importância do mi-
nistério feminino contou com 
o apoio maciço dos demais 
departamentos organizados, 
como CAMP, UMADEMP e de-

partamento de varões. A regio-
nal vila dos Remédios, em São 
Paulo, constou como convida-
da especial, comparecendo em 
elevado número de integrantes 
e recebendo a devida recom-
pensa desde o alto céu. 

Além do vocal do pré-CI-
BEMP, atuaram como adora-
doras convidadas especiais 
as cantoras Elaine Melo (Ca-
tedral), Ana Clécia (Itapevi) 
e Miriam Batista (Itapevi), 
vozes que somaram tributos 

em gratidão ao Salvador por 
tudo quanto aconteceu nos 
dias de celebrações. 

Na instrumentalidade da 
palavra, atuaram o pastor 
doutor Elias Cardoso (Cate-
dral), missionárias Cristiane 

Cunha (AD Perus Rio Verde-
-GO) e Andreia Oliveira (AD 
Perus Mauá). Servos que se 
humilharam perante as poten-
tes mãos divinas, e ao tempo 
dEle se viram exaltados, com-
partilhando mensagens de 
elevados teores pentecostais. 
O povo se alegrou e a igreja se 
mostrou renovada em meio às 
bênçãos canalizadas sem limi-
tes aos corações que se colo-
caram na devida posição.

Em meio a sinais de reno-
vações de vidas, lágrimas de 
alegria, temor, batismo com 
fogo celestial, manifestação 
plena da glória divina e recon-
ciliações de vidas que vinham 
distantes do aprisco santo o 
evento foi encerrado.

DA REDAÇÃO – Não pare-
ce que já se completaram oito 
anos desde o início da obra 
missionária da AD Perus em 

terras espanholas. O trabalho 
começou em 2010 , decorren-
te de esforços, fé inabalável e 
disposição em superar adver-

sidades, qualidades materiali-
zadas na pessoa da missioná-
ria Izabel Galindo.

Nos dias Dia 25 e 26 de 

agosto, foram realizados cul-
tos comemorativos ao aniver-
sário da obra estabelecida em 
Santa Marta de Tormes. 

Na oportunidade, assina-
laram presenças os irmãos 
locais, visitantes, amigos não 
crentes e os comparecimen-
tos dos pastores  Daniel C. 
Santos e Davi Neves ao lado 
de irmãos residentes em Lis-
boa. Os pastores ministraram 
a palavra de Deus e o Espírito 
Santo trabalhou, alegrando 
corações e abençoando vidas.

A benção se completou 
mediante a realização de um 
batismo de três candidatos 
– duas irmãs e um irmão. A 
igreja se alegrou poderosa-
mente ao contemplar vidas 

se arrependendo de seus pe-
cados e decidindo viver no-
vidade existencial perante os 
ditames cristãos.

Congregando pessoas, 
após os cultos, serviu-se um 
bolo como guloseima, de ca-
racterística temática, aludindo 
ao ministério de Perus em ter-
ras espanholas.

Fotos: Mídia AD Perus - Itapevi

Fotos: CONAMPE
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O conjunto aniversariante, que adorou ao Senhor por bençãos recebidas durante mais um ano de existência

Pr. Djalma dirige a congregação

Adorações avivaram os cultos
Geny Ribeiro lidera o grupoMaria Madalena lidera grupo

Pr. Válter lidera o setor: apoio

Missª Talita pregou domingo Pb. Francisco: Deus é bomIsabel testemunhou vitórias

Festa conjunta revelou bençãos divinas aos irmãos em
congregação no jardim dos Eucaliptos

CAIEIRAS-SP – De 10 a 12 
de agosto, o povo que serve 
a Deus se reuniu novamente 
na congregação jardim dos 
Eucaliptos, celebrando dois 
grandes acontecimentos em 
mesma data – os 20 anos 
desde a fundação trabalho 
no bairro, acompanhado pela 
instituição do conjunto do cír-
culo de oração. Vitórias foram 
concedidas aos que deixaram 
seus afazeres, rumando para o 
templo santo.

Líder perante a igreja, o 
pastor Djalma Donizete Ca-
margo se encarregou de ofi-
cializar a abertura, tendo ao 
lado obreiros que apoiaram a 
festividade com alegria. Após 
abri-la, passou para a lideran-
ça feminina, exercida pelas 
diaconisas Maria Madalena e 
Geny Ribeiro de Souza. O vocal 
atuou com alegria nas noites e 
teve como regentes Jaqueline, 
Janaína e Ana Paula. Diversos 
conjuntos compareceram ao 
templo, quando adoraram ao 
Rei. A cantora Nathalia apa-
receu na programação como 
convidada especial.

Ligado ao setor vila dos Pi-
nheiros, o trabalho consistiu 
em vitórias ao povo. A coope-
ração foi algo notório, inclusi-
ve da própria sede, vez que a 
coordenadoras setorial, dia-
conisa Eunice Pinheiro, com-
pareceu, saudou as irmãs, pa-
rabenizando-as pelos esforços 
e vitórias compartilhadas. O 
pastor setorial, Valter Pinhei-
ro, deu o evento como aberto 
a irmã Elizandra Costa pregou 

sob grande inspiração.
Sábado foi outra noite ma-

ravilhosa, onde louvores de-
ram a tônica do evento. A con-
gregação recebeu mais de uma 
dezena de convidados. Unidos 
em amor, fé e espírito, adora-
ram ao Senhor, reconhecendo 
as grandes providências que 
destinou à igreja local ao longo 
dessas duas décadas de exis-
tência – tanto do templo quan-
to do conjunto de intercessões 
que se apresentou elegante-
mente uniformizado. A missio-
nária que fez uso da palavra foi 
a irmã Andreia de Oliveira.

Domingo foi noite de grati-
dão. O Culto da Família serviu 
para que os departamentos 
locais se apresentassem, con-
tudo o destaque foi sempre o 
vocal das irmãs. A banda “Ma-
nancial”, por exemplo, fez belas 
e inspiradas apresentações e o 
poder divino foi manifestado.

Antes da palavra ter sido 
pregada com ousadia e firme-
za pela missionária Talita Ma-
chado, que abordou as formas 
como Deus trata o seu povo e 

a importância em não se ques-
tionar a vontade divina, teste-
munharam o presbítero Fran-
cisco de Assis e a componente 
Isabel Florêncio. A irmã testifi-
cou que sua aproximação com 
o Senhor se deu mediante a 

cura que o Eterno liberou em 
prol de sua mãe.

O tema oficial da festivi-
dade foi “Mulheres, adorem 
ao Senhor, porque dele e 
para ele são todas as coisas” 
(Rm 11:36).

Fotos: Célio Campos
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Integrantes do conjunto “Rosa de Saron”, que vem intercedendo junto oa Pai por 50 anos: alegria e confiança

Integrantes do conjunto “Rosa de Saron”, que vem intercedendo junto oa Pai por 50 anos: alegria e confiança

Templo e conjunto de intercessões “Rosa de Saron” aniversariaram no jardim Peri Novo

Hedna Lady lidera as irmãs Missª Débora pregou na aberturaCremilda atua em âmbito setorial Aderlizete: louvores que empolgamMissª Olandina: reconhecimento

SÃO PAULO-SP – De 9 a 12 
de agosto as mãos divinas se 
manifestaram em meio á con-
gregação local, oportunidade 
em que dois grandes eventos 
se concretizaram: celebração 
dos 20 anos do atual templo 

e meio século, isso mesmo!, 
50 anos desde e fundação do 
conjunto do círculo de oração 
“Rosa de Saron”. Deus operou 
e todos foram repletos da paz 
divinal e alegria emanada des-
de o trono de poder e glória.

Dirigente local, o evangelis-
ta Bruno Benjamim, recepcio-
nou todos com a tradicional 
distinção, ao lado da esposa 
e coordenadora do conjunto 
de intercessões, a diaconisa 
Hedna Lady. Atuantes e com-
prometidas com a obra, as 
dirigentes, diaconisa Neuza 
Fernandes Vitor e a coopera-
dora Andreia Nunes somaram, 
patrocinando momentos de 
êxtase espiritual. A regência 
do vocal ficou à conta de Ana 
Paula, Fátima Salvina e coope-
radora Regiane Franchi.

No culto inaugural, o pas-
tor regional Vantuil Ribeiro de 
Souza acusou presença, assim 

como a presidente do pré-CI-
BEMP regional, missionária 
Olandina. A coordenadora se-
torial (parque Tietê), Cremilda 
Miranda Santiago, também 
compareceu, testemunhando 
a alegria que invadiu seu ser, 
contemplando momento mar-
cante em meio às companhei-
ras e igreja em geral.

De acordo com o pastor 
Vantuil, “a igreja teve início na 
rua Xavantina, nas proximida-
des, onde permaneceu por 30 
anos. Salão pequeno, de con-
forto diminuto mas local onde 
a glória do Senhor se manifes-
tava em todos os cultos. Je-
sus foi salvando vidas, a obra 
crescendo, de forma que após 
três ampliações, não tínhamos 
mais para onde ir, e acabamos 
por construir o templo atual, 
o maior em âmbito regional 
quando o assunto é acomodar 
a membrasia”, recapitulou, 
emocionado. 

Um dos pioneiros junto ao 
trabalho, o atual co-pastor da 
igreja, evangelista Elias Gomes 
e o pastor João Felizardo, re-
memoraram a época em que 
iniciaram a obra, no antigo 

templo. O reencontro foi algo 
marcante, levando-os às lá-
grimas pela alegria do cresci-
mento dado por Deus à igreja.

Deus trabalhou poderosa-
mente através dos louvores. 
Além de várias caravanas que 
somaram forças e vozes em 
tributos remetidos os trono de 
poder e glória, cantores foram 
convidados para adorar, como 
ocorreu à família “Santos”, 
Aderlizete Silvério e Silvana 
Guende. O grupo de adoração 
local foi outro órgão que co-
operou ativamente, fazendo 
diferença nos devocionais que 
se processaram para enaltecer 
o nome santo de Jeová.

A palavra foi ministrada 
nos três dias, onde o Senhor 
derramou a sua glória, vidas 
foram transformadas, cativei-
ros virados e corações supe-
rabundados pela graça santa. 
O tema foi “Mulheres fazendo 
menção ao Senhor sem des-
canso” (Is 62:2). As missioná-
rias Débora Rocha e Mariza 
Umbelino foram vozes de au-
toridade espiritual para comu-
nicar os mistérios divinos jun-
to à membrasia.

Fotos: Célio Campos



O Arado Setembro 201810



O AradoSetembro 2018 11

Mocidade “Renascer em Cristo” que agradeceu ao Senhor pelos 16 anos de grandes conquistas alcançadas

Jeová tem trabalhado, ouvindo e atendendo os clamores da igreja que vem se estruturando no bairro

O círculo de oração “Heroínas da Fé”: 12 meses de bençãos acumuladas

Igreja tomou principal cruzamento e anunciou a salvação pela graça bendita

Conjunto juvenil “Renascer em Cristo” atingiu 16 anos de vitórias

Igreja completou aniversário no distrito de Ártemis Evangelismo e culto ao ar livre em SBC

MOMBUCA-SP - Nos dias 
13, 14 e 15 de julho, ocorreu 
na congregação local a rea-
lização de cultos alusivos à 
celebração do 16° aniversário 
do grupo de jovens  “Renas-
cer em Cristo”. Dias pentecos-
tais onde a graça santa se ma-
nifestou, atuando de forma 
rejuvenescedora, trabalhan-
do corações.

Igreja liderada pelo pastor 
João Luiz Chaves, assim que o 
evento foi dado como aberto, 
os líderes do departamento, 
diaconisa  Maria Conceição e 
Ana Caroline, assumiram a di-

reção do trabalho e contaram 
com a inspiração divina para 
dar andamento à festividade.

Vários louvores foram de-
dicados ao Senhor por conta 
dos componentes do conjun-
to, cujos regentes foram as 
jovens Leliélie e Vitória Roc-
co. Várias caravanas se apre-
sentaram perante o momen-
to festivo experimentado 
pelos aniversariantes, medi-
da que os alegrou. Louvores 
foram remetidos ao trono de 
poder e glória.

A palavra ganhou o devido 
espaço perante os cultos. O 

tema que abrilhantou o aconte-
cimento foi “Mas a nossa cidade 
está nos céus, de onde também 
esperamos o Salvador, o Senhor 

Jesus Cristo” (Fp 3:20).
Como preletores atuaram os 

pastores Paulo Amaral, Daniel 
Baltazar e João Luiz Chaves.

A regional que supervisio-
na a igreja é Capivari, lidera-
da pelo pastor Antonio Luiz 
de Oliveira.

PIRACICABA-SP – Deus tem 
feito grandes coisas perante o 
seu povo na congregação piraci-
cabana, sobretudo a localizada 
no distrito de Ártemis, que pe-
las misericórdias santas alcan-
çou o segundo aniversário. Con-
juntamente, além do trabalho, 
o departamento de intercessão 
pegou carona na celebração, 
nos dias 17 e 18 de agosto.

Denominado como conjun-
to “Heroínas da Fé”, o círculo 
de oração ergueu vozes em 
direção a trono de poder e 
glória, registrando a sua grati-
dão por tudo quanto recebeu 
nesses últimos 12 meses des-
de a primeira comemoração. E 
isso se deu mediante expres-
sões de correntes de louvores, 
adorações e clamores remeti-
dos ao Senhor, tributando-lhe 

honra, poder e glória.
Louvores se fizeram ouvir 

pelas componentes do con-
junto aniversariante, assim 
como por conta das diversas 
caravanas que compareceram 
ao trabalho e consigo apresen-
taram vocais em adorações ao 
Altíssimo. Cantores locais se 
alternaram, fazendo com que 
a programação ganhasse di-
versas atrações. A comunhão 
experimentada pelos irmãos 

foi um dos fatos marcantes 
das celebrações promovidas.

À frente do trabalho atu-
am o presbítero Jair Hercu-
lano e sua esposa, a diaco-
nisa Sandra Herculano. A 
igreja está ligada ao setor 
em São Pedro-SP, liderado 
pelo pastor Wíllian Valério. 
Em âmbito regional, coman-
da as ações eclesiásticas na 
região do interior paulista o 
pastor João Bosco.

SÃO BERNARDO DO CAM-
PO-SP – Em 12 de agosto, uma 
das medidas mais comuns à igre-
ja, em especial no que diz respei-
to à Assembléia de Deus, foi ree-
ditada por conta dos irmãos, ao 
deixarem o templo e ganhar as 
ruas da cidade, propagando que 
Jesus Cristo veio buscar e salvar 
os que se haviam perdidos.

Movidos pela ordem impera-
tiva de Cristo, traduzida no “Ide”, 
foi realizado um culto evangelís-
tico em plena praça pública, em 
meio a panfletagem de litera-
tura impressa, como folhetos e 
afins, anunciando o necessário 
arrependimento para que todos 
alcancem a remissão dos peca-
dos e pela fé adentrem aos ca-
minhos que conduz o homem à 
vida eterna.

Para que o êxito se comple-
tasse, mobilizou-se todo o staff 
da sede setorial e convocadas 
demais congregações, incluindo 
dirigentes e membros que per-
correram ruas, avenidas, vielas e 

becos em vila São Pedro, anun-
ciando as boas novas de salvação. 
Mais que o farto material distri-
buído, jovens e adolescentes por-
taram cartazes, exibindo palavras 
de ordem e versículos em letras 
garrafais, exortando quanto à 
necessidade em se arrepender e 
crer na vinda iminente de Jesus.

Devidamente exitoso, o tra-
balho se estendeu por toda a 
manhã de domingo, embora se 
tratando da celebração do dia 
dos pais, muitos que se depa-
ravam com o cortejo evangélico 
leram, ouviram palavras e rece-
beram orações feitas pela igreja. 
Destaque ao grande avivamen-
to e repercussão positiva que o 
gesto patrocinou. 

Pastor setorial, Cícero Medei-
ros se mostrou satisfeito com a 
cooperação da igreja sede e de-
mais congregações que manifes-
taram obediência, atendimento 
ao chamado e sobretudo disposi-
ção em evangelizar, algo raro nos 
dias em que a igreja atravessa.

Kézya Antunes

Fotos: Divulgação
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Jovens integrados ao conjunto “Luz do Mundo” repercutiram os 35 anos do departamento

Maravilhas reveladas em âmbito regional durante o pré-CIBEMP em Santo Amaro

Através da mocidade, Jesus tem patrocinado grandes conquistas espirituais à igreja em vila Clarice

O vocal regional do pré-CIBEMP, formado por irmãs em adorações: Santo Amaro em momento especial

O conclave dispôs de excelente cooperação nos dias de comemoraçõesMissª Rúbia: noite de pentecostes

Eliana Avelino pregou na sexta

Pr. Marcelo lidera a regional

SÃO PAULO-SP – Setor li-
derado pelo pastor Osni Dias 
e pertencente a regional lo-
calizada no bairro paulistano 
Jaraguá, a igreja em vila Clari-
ce fez dos dias 31 de agosto, 
1 e 2 de setembro as maiores 
oportunidades para que os 35 
anos do conjunto de mocida-
de se tornassem inesquecíveis 
como aconteceu.

Inicialmente, o líder, pastor 
Osni, novamente demonstran-
do muito carinho e respeito 
pelo departamento em festa, 
declinou palavras de incenti-
vo, carinho e reconhecimento 
pelo elevado grau de impor-
tância que o mesmo possui 

em meio à liturgia obedecida 
em cada culto. Depois, desta-
cou que tudo quanto se faz na 
obra é para glorificar o nome 

santo do Senhor.
Qualificados como conjun-

to “Luz do Mundo”, compo-
nentes adoraram ao Salvador 

nas noites mediante regência 
dos jovens Joede e Milene. A 
liderança ficou a cargo de Tai-
nara e Paulo Henrique.

Compareceram muitas ca-
ravanas, todas tendo assegu-
rado o direito de louvar ao Pai, 
congraçando-se com os com-
ponentes que na qualidade de 
ótimos hospedeiros, demons-
traram total reciprocidade em 
poder contar com os amigos 
para momento ímpar de largas 
vitórias durante a trajetória.

A cada dia (noite), prepa-
rou o Senhor um vaso devida-
mente inspirado, dispondo de 
conteúdo essencial às neces-
sidades do povo que foi reno-
vado pelo poder do cordeiro 
santo. O tema oficial foi “Des-
perta o dom que há em ti com 
ousadia” (2ª Tim 1: 6-7).

SÃO PAULO-SP – Tendo 
como tema “Nesta peleja, 
não tereis de pelejar; parai, 
estai em pé e vede a salvação 
do Senhor para convosco, ó 
Judá e Jerusalém; não temais, 
nem vos assusteis” (2º Crôn 
20:17), a sede regional em 
Santo Amaro promoveu a edi-
ção anual do pré-Congresso 
de Irmãs Beneficentes Evan-
gélicas do Ministério de Perus 
(CIBEMP). Cultos foram reali-
zados nas noites dos dias 17 e 
18 de agosto sob grande der-
ramamento de poder e glória. 
A divisa foi “ Mulheres prontas 
para guerrear”.

A exemplo do que ocorre 
em todos os conclaves pre-
parativos ao congresso geral 
anual que se realiza na Cate-
dral, a diretoria envia mem-
bros para que apoiem o traba-
lho e em Santo Amaro não foi 
nada diferente, vez que vários 
membros do CIBEMP nacional 
estiveram prestigiando o tra-
balho, coordenado e liderado 
pela diaconisa Geilma Santos 
e Lúcia Carvalho.

Várias caravanas se apre-
sentaram ao templo-sede, sen-
do recepcionadas com alegria. 

Louvaram ao Senhor pela opor-
tunidade de sobretudo comun-
gar em mesmo espírito, alma 
e corpo de um momento ex-
cepcional. Junto dos visitantes, 
ênfase ao vocal do pré-CIBEMP 
regional que novamente em-
polgou, mediante as presenças 
das irmãs oriundas desde ou-
tras congregações no extremo 
sul da capital paulistana. O gru-
po “Asafe” e a cantora Leydiane 
Vasconcelos (locais), somaram 
participações nas noites. Mi-
chelle Marques atuou como 
cantora convidada especial.

Pastor responsável local, 
Marcelo Nascimento ofereceu 
total apoio ao ministério femi-
nino, a exemplo do que fize-

ram demais obreiros sob sua 
liderança e retaguarda.

Nas ministrações, quis 
Deus a provou que fizessem 
uso da palavra santa a diaco-
nisa Eliana Avelino e a mis-
sionária Rúbia Araújo – dois 

instrumentos afinados para 
revelar à assistência os misté-
rios santos, além de decretar 
vitórias aos que conseguiram 
patamar elevado mediante a 
fé inabalável naquilo que pu-
deram ouvir.

Fotos: Divulgação
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Pré-CIBEMP na regional Canindé de São
Francisco apresentou coral com 600 vozes

Ética Cristã foi assunto da sexta Semana Teológica na sede regional em jardim Cachoeira

A nave da sede sergipana, que novamente se apequenou em meio ao excelente número de comparecimentos

Sede dispôs de ótimo público nos dias em que o evento se processou

Missª Maria Bezerra: ação Pr. Jorge: ampliação urgente

Pr. Caramuru falando no tema

Pr. Josué durante ministração

A cantora Amanda Ferrari Pr. Alex Alves: instrumentoMissª Marli pregou domingo

CANINDÉ-SE – O Senhor 
bradou de uma forma especial 
perante o povo que cuida em 
servi-lo em espírito e em ver-
dade mais uma vez. Nos dias 
4, 5 e 6 de agosto, a sede re-
gional local, liderada pelo pas-
tor Jorge Gomes dos Santos 
(presidente de honra do mi-
nistério das AD Perus), promo-
veu e hospedou a edição anu-
al do pré-Congresso de Irmãs 
Beneficentes Evangélicas do 
Ministério de Perus (CIBEMP).

Em meio às grandes opera-
ções contempladas por conta 
dos participantes da maior 
festividade feminina na regio-
nal, um dos grandes desta-
ques foi o vocal que no sába-
do reuniu 600 vozes, retirando 
espaço de muita gente que 

ficou no entorno do templo. O 
ajuntamento só não foi maior 
porque algumas congregações 
não conseguiram comparecer 
ao evento festivo.

Mais que as adorações 
remetidas ao trono da graça 
por conta das congressistas, 

participou como convidada 
especial a cantora Amanda 
Ferrari, avivando o povo e 
clamando aos céus a descida 
do poder pentecostal que to-
mou conta de todos. 

Oitavo pré-CIBEMP, o con-
clave feminino comprovou a 

união das mulheres em âm-
bito regional, tendo como 
coordenadora geral a missio-
nária Maria Bezerra dos San-
tos. Auxiliando diretamente 
na promoção e organização 
do trabalho atuou a diaconisa 
Maria Jose França.

Deus abençoou poderosa-
mente seus servos, especial-
mente mediante a ministração 
da palavra, executada nos dias 
por conta do pastor Alex Alves 
(Feira de Santana-BA), o qual 
Deus usou de forma sobrenatu-
ral, resultando em libertações, 
revelações e curas divinas. 

Ao término do evento, no 
dia 6, após a missionária Mar-
li pregar, em tom de admira-
ção, o pastor Jorge se expres-
sou: “Aqui não cabe mais, o 
nosso templo não comporta 
mais gente! Vamos pedir au-
torização ao nosso presidente 
para ampliar o espaço”, pro-
meteu, emocionado diante 
da multidão que tomou os la-
dos interno e externo da sede 
regional que lidera.

SÃO PAULO-SP - De 23 a 28 
de julho, a sede regional lo-
cal, liderada pelo pastor José 
Antonio de Farias Filho, pro-
moveu e hospedou a já tra-
dicional semana que propõe 
debates teológicos à luz da 
Bíblia. Neste ano, dentro da 

disciplina “Ética Cristã na Atu-
alidade”, vários conhecimen-
tos foram compartilhados aos 
presentes que compareceram 
em elevado número perante a 
Semana Teológica.

Comemorando a 6ª edição, 
os departamentos musicais 

integrados adoraram ao Se-
nhor, assim como louvaram 
ao Criador vários cantores da 
sede e setores. Exaltando o 
Altíssimo, o pastor regional fa-
lou na abertura. E remeteu a 
oportunidade para que o pas-
tor Josué de Oliveira Ottavio, 
discorresse na qualidade de 
orador oficial inaugural.

“O Senhor tem cuidado da 
nossa vida mesmo antes da fe-
cundação”, salientou o pastor Jo-
sué Ottavio. E completou dizen-
do que “a moralidade de hoje é 
imoralidade de roupa nova”.

Temas polêmicos foram 
abordados com propriedade à 
luz da palavra de Deus por to-

dos os dias. 
Nos dias seguintes, atua-

ram como expositores peran-
te os temas os pastores Israel 
Januário da Fonseca, Flávio 
Pena, Fernando Cardoso e Ca-
ramuru Afonso Francisco. 

Encerrando as considera-
ções finais, no sábado, a mi-
nistração ficou por conta do 
pastor regional José Antônio, 
que celebrou debaixo de mui-
ta glória em meio à santa ceia 
do Senhor. O cantor Calebe 
participou do evento.

A Semana Teológica em 
âmbito regional foi organizada 
pelos pastores Eliezer Riberio 
e Agnaldo Manoel.

Fotos: Divulgação
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Componentes do círculo de oração “Água Viva” que há nove anos intercede ao Mestre pelos departamentos

Membros do conjunto que alcançou mais um ano de existência

Templo e círculo de oração “Água Viva” abençoam
o jardim Marcelino há nove anos

Em vila Nova Jaraguá, conjunto “Cânticos dos Serafins” alcançou 35 anos de intercessões

Pb. Alessandro: dirige Pr. Cirqueira é o líder setorialSamantha Queiroz: liderança Maicon passou pela festividadeRegiene louvou inspirada

CAIEIRAS-SP – Sob o tema 
“Levantai-vos, mulheres, que 
estais sossegadas, e ouvi a mi-
nha voz: e vós, filhas que es-
tais tão seguras, inclinai os ou-
vidos às minhas palavras” (Is 
32:9), a congregação estabele-
cida no jardim Marcelino, se-
tor Serpa, se valeu dos dias 17, 
18 e 19 para render agradeci-
mentos ao Senhor pelos nove 
anos de existência do trabalho 
no bairro, assim como desde a 

instituição do conjunto do cír-
culo de oração “Fonte de Água 
Viva”. Deus fez grandes coisas.

Igreja atualmente liderada 
pelo presbítero Alessandro 
Rodrigues da Silva e esposa, 
Samantha Queiroz, tem sido 
um autêntico pronto socorro 
de Jesus junto aos que apre-
sentam doenças inerentes á 
alma. O Senhor vem confir-
mando suas promessas em 
meio aos que cuidam de servi-

-lo com sinceridade e alegria.
O evento foi inaugurado 

mediante presença do pastor 
setorial José Cirqueira, que 
sem economizar palavras en-
corajadoras, reconheceu a 
importância que um círculo 
de oração tem para que a igre-
ja se mantenha estruturada. 
“Por isso cresce. Clamores, 
propósitos, desafios e votos 
fazem parte da vida dessas co-
rajosas mulheres cujo ministé-

rio é a intercessão”, apontou.
Nos dias, diversos conjuntos 

se revezaram adorando ao Pai, 
com ênfase ao “Fonte de Água 
Viva”, que abençoou vidas me-
diante canções inspiradas sob 
a regência das irmãs Raquel e 
Rozivania. Cantores convida-
dos especiais, passaram pela 
igreja Regiene Barros (Stna. 
Parnaíba-SP) e Maicon Bonfim 
(Catedral). Foram instrumentos 
validados pelo Altíssimo, que 
decidiu usá-los de maneiras es-
peciais. A igreja vibrou e sentiu 
o toque de gente do céu.

Ávidos por uma palavra 
especial desde o trono santo 
de poder e glória, o povo se 
curvou à palavra, mediante 
acompanhamento de leituras 
bíblicas e audições decorren-
tes de falas protagonizadas 
pelos oradores, o pastor José 
Cirqueira (setorial) e a missio-
nária Rosana Ribeiro (Várzea 

Pta.-SP). Foram vozes ungidas 
pelo Eterno, que compartilhou 
mistérios aos santos. Mudan-
ças protagonizadas, gozo na 
presença de Cristo e bênçãos 
contabilizadas.

DEVER CUMPRIDO
Atuante e atenta a tudo 

que ocorria à sua volta, a líder, 
Samantha Queiroz, resumiu 
bem a alegria em contemplar 
o povo adorando, se confra-
ternizando, Deus operando e 
o fogo caindo. “O Senhor foi 
fiel. Dificuldades foram gran-
des mas as misericórdias dele 
são infinitamente imensas. 
Cumprimos com o que ima-
ginamos, deu tudo certo e o 
mais importante que conse-
guimos tributar-lhe a devida 
honra e glória. Estou realiza-
da. Concluo a festividade com 
a sensação de dever cumpri-
do”, resumiu, emocionada.

SÃO PAULO-SP – De 13 a 15 
de julho, debaixo das potentes 
mãos divinas, o conjunto for-
mado por irmãs que militam 
junto ao precioso indiscutível 
ministério da intercessão, ren-
deu graças ao Pai, manifestan-
do contentamento por alcançar 
35 anos de existência vitoriosa 
em meio à congregação local. 
Louvores, testemunhos, co-
munhão e palavra fizeram com 
que o evento se tornasse gran-
dioso por natureza.

Dirigente local, o pastor 

Gildésio Souza Moreira abriu 
o evento, parabenizou a 
membrasia e os departamen-
tos ela maciça cooperação, de 
sorte que também enalteceu 
os esforços de cada integran-
te do conjunto, remetendo a 
liderança do evento ao minis-
tério feminino.

O trabalho se desenvolveu 
sob a liderança de três dirigen-
tes: Helena Rocha, diaconisa 
Kelly Vieira e Rosângela La-
cerda. O vocal, elegantemen-
te uniformizado, teve como 

regentes a diaconisa Isabel, 
Marcia e Viviane.

Diversas caravanas se des-
locaram até a igreja em vila 
Jaraguá, oportunidade em que 
celebraram conjuntamente, 
louvaram e dedicaram ao Pai 
honras e glórias, mediante tri-
buto de hinos sacros. O Espírito 
Santo foi invocado, manifestou 
a sua glória e novamente fez 
toda a diferença, permitindo 
que todos fossem repletos de 
paz e glória que emana desde 
o trono da graça.

Divulgação

Fotos: Célio Campos
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Juventude que serve ao Senhor no bairro São João Batista no primeiro aniversário do conjunto: superações

Grupo de varões “Baruque”, que coopera na sede regional, adorando ao Criador com inspiradas canções

Mocidade: festividade setorial no São João Batista marcou etapa

Remédios comemorou aniversário do grupo de varões 

CAPIVARI-SP – Sob o tema 
“Ele foi oprimido, mais não 
abriu a  boca” (Is 53:7), o con-
junto de jovens formado pelas 
igrejas que compõem o setor 
local, completou o primei-
ro ano de existência. Isso se 
transformou em realidade de 
10 a 12 de agosto.

Igreja liderada pelo pastor 
Amarildo de Jesus, fez com 
que a juventude entendesse 
com facilidade o quanto são 
imprescindíveis para o reino, 
dedicando seu vigor, aptidão, 
ânimo e união para que o 
Senhor trabalhe, sobretudo 
despertando outras vidas, 
permitindo que convertam-se 
de seu caminhos.

O Eterno trabalhou pode-
rosamente a partir de louvo-
res apresentados pelo vocal 

que foi denominado como 
“Guerreiros de Cristo” e por 
conta dos diversos conjuntos 
que compareceram nos cultos, 
adicionando adorações em re-
conhecimento e tributos ao 
trono do Consolador. Cantores 
atuaram como convidados, 
como a dupla “Vítor e Taís”, 

Francisvaldo e Levi Júnior.
Os portadores de mensa-

gens advindas do trono do 
Rei foram Paulo Santos, Ab-
ner Vinicius e Caio Vinicius. 
O Espírito Santo agiu com 
misericórdia, atendeu clamo-
res e derramou sua poderosa 
graça, fazendo deles canais 

de bênçãos à igreja de uma 
forma tremenda.

Na liderança do trabalho 
unificado atua o cooperador 
Valdomiro, enquanto que os 
regentes são Carol, Itaeli e Isa-
bel.Lidera a regional o pastor 
Antonio Luiz de Oliveira. 

(Kézya Antunes)

Viajou às mansões celestiais 
o maestro Paulo Morais, diá-
cono, servindo a Deus na sede 
Botujuru (Cpo. Limpo Pta.-SP). 
Talentoso e dedicado, criou di-
versos corais, inclusive regen-
do-os, lecionou música e atuou 
como instrumentista, sendo 
pioneiro no ministério ao de-
dilhar uma guitarra havaiana. 
Acima da média como guitar-
rista, foi seguidor do consagra-
do músico “Betinho”. Feitor na 
obra, deixa filhos e um exemplo 
maravilhoso em como seguir a 
Cristo até o dia da chamada fi-
nal. Em 13 de agosto, de parada 
cardiorrespiratória.

SÃO PAULO-SP – Sob o 
tema “A igreja não negocia 
valores” (Mt 16:24), a sede 
regional em vila dos Remé-
dios, liderada pelo pastor Re-
nato Maximiano, abriu espaço 
junto a agenda concorridíssi-
ma, realizando cultos festivos 
onde se comemorou o segun-
do aniversário do conjunto de 
varões “Baruque”. Deus traba-
lhou poderosamente nos dias 
11 e 12 de agosto.

Além dos componentes do 
conjunto local, cujo líder é o 

pastor Dorgival Pereira da Sil-
va, os dias festivos contaram 
com várias participações de 
conjuntos que se integraram e 
louvaram o nome santo de Jeo-
vá pela grande vitória concedi-
da aos irmãos aniversariantes.

Sábado, por exemplo, a 
sede foi tomada por adora-
dores do sexo masculino. Os 
membros do grupo de varões 
“Baruque” foram visitados 
por caravanas de Itapevi-SP, 
Mauá, vila Rodrigues dentre 
outras. Todas adoraram ao Pai 

com força e alegria, quando o 
Espírito Santo derramou bên-
çãos em meio à congregação 
dos justos.

Ministraram a palavra da 
verdade os pastores José Ni-
colau (Cajamar-SP) e Wílson 
Faraço (AD Belém, vila Yara, 
Osasco-SP). O Consolador os 
inspirou, encheu a boca de 
seus servos de contentamen-
to, de modo que profetizaram 
bênçãos perante a assistência 
que se deleitou na presença 
do Consolador.

NA GLÓRIA

Kézya Antunes

Divulgação
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Deus tem aprovado o culto oferecido pelo conjunto “Ágape”

Mascotinhos se maravilharam perante a forma que foram tratados

Ministro compartilhou visões com obreiros e Deus tratou corações

Círculo de oração “Manancial”: 18 anos de resultados especiais

Pr. Marcos lidera a regional

Lene adorou na festividade

Imirim: mocidade “Ágape” atinge 49 anos

Pr. Antônio Lopes ministrou aos obreiros no Morro Doce

18 anos de bênçãos divinas comemorados
por intercessoras em Ipatinga

Crianças se alegraram 
no São João Batista

SÃO PAULO-SP – Dois dias 
– 3 e 4 de agosto – foram o su-
ficiente para assinalar a passa-
gem do 49º aniversário do con-
junto de mocidade “Ágape”, 
órgão oficial da sede setorial.

No período existencial, o 
Senhor tem feito crescer o 
departamento que tem como 
líder o diácono João Francisco 
e equipe. A regência contou 
com as participações das ir-
mãs Valda e Mariana.

Muitas igrejas convidadas, 
tanto do setor quanto de outras 
localidades e mesmo ministé-
rios, assinalaram participações 
na festividade que foi benção 
para todos quantos se apresen-

taram no santuário e abriram as 
portas dos corações para que o 
Eterno fizesse morada.

O tema que abrilhantou o 
acontecimento festivo foi “Jo-
vens eleitos para praticar boas 
obras” (Ef 1:4). A partir dele se 
originaram mensagens pode-
rosas, alcançando o profundo 
dos corações que se coloca-
ram na presença do Altíssimo.

Na abertura o orador foi o 
pastor setorial Raimundo Sou-
za enquanto que no sábado a 
responsabilidade recaiu sobre 
os ombros do pastor  João 
Pedro (AD Belém). O Espírito 
Santo se encarregou de usá-
-los poderosamente.

IPATINGA-MG – Trabalho se-
torial ligado à regional em Fran-
cisco Morato, na Grande SP, a 
igreja local, liderada pelo pastor 
Antonio Baleeiro, rendeu grati-
dão ao Senhor, agradecendo-o 
por mais um ano de vida conce-
dido ao conjunto de intercessões 
“Manancial”. Momentos de gran-
des manifestações santas e supe-
rabundante graça experimentada 
pelos presentes.

O tema oficial da celebração 
foi “Vigiai, pois, porque não sabeis 
o dia nem a hora em que o Filho 
do homem há de vir” (Mt 25:13).

Tão logo o trabalho foi dado 
como aberto, o pastor passou a di-
reção do evento à liderança femini-

na, exercida por sua esposa, a dia-
conisa Ana Alves Baleeiro, auxiliada 
pela irmã Auxiliadora. Na regência 
atuaram Regina, Tereza e Andressa.

Durante os cultos, muitas 
componentes se alternaram, 
testemunhando as grandes e co-
piosas bênçãos decorrentes de 
propósitos, votos, campanhas e 
plena confiança no sobrenatural. 
Milagres, curas e soluções de pro-
blemas se intercalaram nas descri-
ções, culminando com a alegria do 
povo e glorificações destinadas ao 
nome santo do Senhor.

Nas adorações remetidas ao 
trono de poder e glória a igreja 

dispôs do conjunto aniversarian-
te e demais convidados que coo-
peraram junto aos cultos festivos. 
A cantora Lene Rodrigues atuou 
na qualidade de convidada espe-
cial da festividade.

Evento que abalou as estrutu-
ras espirituais de muitos, se com-
pletou em meio às poderosas 
mensagens de poder e revesti-
mento, pregadas pelos oradores, 
pastores Dario Faustino e Samuel 
Dias, os quais foram vozes de ad-
vertência e consolação em meio 
à massa humana que compare-
ceu ao trabalho, ao longo dos 
dias 20 e 21 de julho.

CAPIVARI-SP – Sob o tema 
“Vai ter com a formiga, ó pre-
guiçoso; olha para os seus ca-
minhos, e sê sábio” (Pv 6:6), o 
segmento infantil da congre-
gação local se confraternizou, 
promovendo cultos comemo-
rativos a mais um ano de vida 
que o Senhor concedeu ao 
departamento.

Cultos foram realizados 

os dias 14 e 15 de julho, fo-
ram recheados por louvores 
e atividades. Depois, minis-
traram a palavra santa aos 
pequeninos as irmãs Edna, 
Amanda e Aline.

O conjunto teve como re-
gente a jovem Itaeli, enquan-
to que o dirigente local é o 
obreiro Amarildo de Jesus 
Venâncio.

SÃO PAULO-SP – Bíblias 
abertas junto ao livro do pro-
feta Jeremias, 18:1-19 e 20:9.

Foi assim que o pastor 
Antonio Lopes iniciou sua a 
participação perante a sede 
regional em Morro Doce, 
atendendo convite do pastor 
responsável, Marcos Fave-
rim, para que ministrasse aos 
obreiros em meio à reunião 
mensal da classe, ocorrida na 
manhã do dia 26 de agosto.

Se valendo dos trechos 
lidos e meditados, o pastor 
visitante discorreu acerca 

das fases que antecedem a 
confecção de um vaso, e isso, 
transliterado ao mundo espi-
ritual, acabou por patrocinar 
muita alegria aos que de bom 
grado ouviram e aceitaram a 
palavra divina revelada.

“Tem um processo, irmãos, 
aliás, na verdade são seis fases: 
separação do barro, limpeza, 
prensagem junto ao cambão, 
cobertura e/ou reserva (o bar-
ro é ‘escondido’), provado pela 
mão do oleiro pra ver se já está 
pronta a mistura da terra para 
produzir o vaso, e por último 

é levado ao forno”, detalhou, 
comparando a maneira como o 
Senhor faz com o home que se 
dispõe a servi-lo.

Pedagógico, o pastor ain-
da compartilhou experiências 
adquiridas em decorrência 
dos longos anos que passou 
dirigindo igrejas, medidas que 
somadas serviram para forta-
lecer a fé e aclarar o entendi-
mento de muitos que militam 
a boa milícia, com ênfase aos 
que estão iniciando a trajetó-
ria ministerial.

Kézya Antunes

Fotos: Divulgação
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Missionária Jacira pregou em meio ao chá Irmãs se confraternizaram durante o evento

Regional no Paraguai tem cerrado
fileiras e o evangelho é tema de
expansão junto aos guaranis

Capivari: chá, comunhão e palavra

No Paraguai, o conjunto de intercessões “Manantial de Vida”, que comemorou na presença do Senhor um ano

Integrantes do conjunto “Valientes de Cristo”, que se congraçaram no amor divino Templo-sede em Capiibary: resultado prático do apoio dedicado à obra missionária

SAN PEDRO - Nos dias 10, 
11 e 12 de agosto, foi cele-
brado o primeiro aniversá-
rio  do circulo de oração da 
sede regional. O conjunto é 
denominado por “Manantial 
de Vida”, sob o tema: “Vigiai, 

pois, porque não sabeis o dia 
nem a hora em que o Filho do 
Homem há de vir” (Mt 25:13).

Coordenado pela mis-
sionária Miriam Matias e a 
cooperadora Diana Villalba, 
(dirigente local do circulo de 

oração) , o evento revelou o 
quanto tem feito o Senhor em 
prol dos irmãos guaranis, os 
quais se encontram sob tute-
la pastoral do enviado Gílson 
Matias. Cooperação, manifes-
tação da glória santa e comu-

nhão foram ocorrências pre-
senciadas.

No dia 10, sexta feira, can-
tou o duo paraguayo “Hijas de 
Sión” e as componentes do 
conjunto de irmãs “Manantial 
de Vida”. A glória foi revelada 
perante os presentes e a ale-
gria pentecostal pairou em 
noite especial em que a doce 
mensagem teve como exposi-
tora a irmã Gladys (local).

Sábado, novamente o con-
junto de irmãs foi a grande 
atração do trabalho, entoan-
do avivados hinos em louvor 
e adoração ao Criador. Além 
dos adoradores locais, des-
taque à participação da can-
tora Andreia Marine (Cpo. 
Limpo Pta.-SP). A palavra do 
Senhor foi entregue median-
te empolgante pregação fei-
ta pela missionária Marlene 
Schmidt, brasileira que está 
na obra missionária para-
guaia há 12 anos.

No domingo, novamente 
em ação do conjunto aniver-
sariante. As cantoras e Andreia 
Marine  e diaconisa Cida Ma-
riano se revezaram antes que o 

cantor paraguaio Joel Cantero 
adorasse e pregasse a palavra 
com veemência, finalizando o 
evento sob grande derrama-
mento do Espírito Santo. 

CONGRESSO INFANTIL

Nos dias 18 e 19 de agosto 
foi realizado um congresso de 
de crianças que reunidas for-
maram o conjunto “Valientes 
de Cristo”. Na oportunidade, 
a festa ganhou dimensões 
ainda maiores, vez que se 
processou a inauguração da 
sede na região em CapiiBary, 
distante 300 km da fronteira.

De acordo como pastor 
Gílson Matias, “a região con-
ta com nove congregações as 
quais estão sob a responsa-
bilidade do pastor Heriberto 
Gavilán e sua família. Essa obra 
é resultado de muitas lutas, 
lágrimas e fruto de grande mi-
lagre operado por nosso Deus, 
pois com as condições atuais e 
mediante a realidade que vive-
mos, podemos contemplar as 
mãos do Altíssimo operando 
em nosso favor”, reconhece.

CAPIVARI-SP – Sob o tema 
“Mulheres quebrantadas 
sendo usadas por Deus para 
curar”, a regional local reali-
zou o 11° chá de mulheres, 
na tarde de 22 de julho. Uma 
benção, vez que o Senhor se 
fez presente, atuando nos co-
rações que foram impactados 
pela alegria divinal.

Evento tradicional, vem 
aumentando anualmente 

em termos de adesões, e 
nesta edição não foi diferen-
te. Segundo a organização 
participaram do chá cerca 
de 150 mulheres.

O trabalho, reunindo espe-
cialmente líderes do ministé-
rio feminino em regional seto-
res e congregações, dispôs da 
presença da missionária Jacira 
Mascarenhas (Catedral), que 
foi usada poderosamente pelo 

Eterno na qualidade de prele-
tora oficial.

A liderança do trabalho 
recaiu à coordenadora do 

pré-CIBEMP local, a diaconisa 
Maria José de Oliveira.

Fotos: Divulgação
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Jovens do conjunto “Campeões de Jeová” se revestiram de poder durante celebração

Há 17 anos, se criava na sede o grupo de jovens “Campeões de Jeová”, que hoje adora ao Senhor com alegria

Crianças tiveram apoio durante celebração patrocinada pela igreja

Pb. Sidney coordena o projeto, cujos resultados são fantásticos

CRIANÇAS RENDERAM
AGRADECIMENTOS NA CONGREGAÇÃO

MORADA DO SOL. TRÊS ANOS

PROJETO “SEMEAR” 

SANTA GERTRUDES-SP –
De 16 a 18 de agosto, me-

diante plenitude celestial e 
amplo derramamento da gló-
ria eterna, o departamento 
de mocidade “Campeões de 
Jeová”, fez festa agradecendo 
ao Pai pela passagem de mais 
um ano de vitórias. Neste 
ano, foi o 17º aniversário do 
segmento que tem sido bên-
çãos à igreja como um todo, 
cooperando ativamente para 
estruturação da obra.

Apoiados pelo pastor Ag-
naldo Rodrigues Vaz, que 
lidera a regional e demais 
obreiros, os jovens se viram 
com liberdade para trabalhar, 
patrocinando uma festividade 
de grande impacto e sobretu-
do organização. A missionária 

Dionete Vaz e o pastor Cícero 
Freitas se encarregaram pela 
liderança do departamento, 
tem sido alcançados pela hon-
ra divina, prestando excelente 
trabalho para o reino.

O tema oficial do evento, 

que foi um marco junto ao 
segmento evangélico local, 
pautou referências em Josué 
3:5, ou seja, “Santificai-vos, 
porque amanhã o Senhor fará 
maravilhas no meio de vós”.

Excelentes cooperações re-

gistradas no período festivo. 
Conjuntos que se alternaram, 
louvando e adorando ao Pai 
pelas ricas bênçãos obtidas.  O 
vocal aniversariante se apre-
sentou sob regência das irmãs 
Angélica e Zamaia.

Sob verdadeiro pentecos-
tes, fizeram uso da palavra bí-
blica, pregando mensagens de 
poder, impacto e transforma-
ção os pastores André Bueno, 
Renato e o irmão Gabriel. O 
Eterno usou-os com distinção, 
fazendo-os instrumentos mul-
tiplicadores de bençãos junto 
à massa que superlotou as de-
pendências do templo-sede.

O adorador Matheus atuou 
na qualidade de convidado 
especial. O Senhor correspon-
deu ao chamado e invocações, 
patrocinando resultados po-
sitivos e favoráveis, já que vi-
das foram seladas com o fogo 
santo e três preciosas almas se 
renderam aos pés de Cristo. 

(Com colaboração deZamaia 
Couto, de Santa Gertrudes)

CAPIVARI-SP - Nos dias 21 
e 22 de julho, perante exce-
lente cooperação, foi festeja-
do o terceiro aniversário do 
conjunto infantil local, órgão 
oficial da congregação Mora-
da do Sol.

O tema que deu cor ao 
evento foi “Pois nele foram 
criadas todas as coisas

nos céus e na terra, as vi-
síveis e as invisíveis, sejam 
tronos sejam soberanias, po-
deres ou autoridades; todas 
as coisas foram criadas por ele 
e para ele” (Cl 1:16) enquanto 

que a divisa “Deus está pin-
tando a minha história”.

Louvores interativos, diver-
sões e massificação da palavra 
santa mediante ilustrações e 
uso de uma pedagogia alta-
mente instrutiva, serviram para 
esclarecer os pequeninos que 
foram tocados pelo Senhor.

Nas ministrações atuaram 
as jovens Eline e Rose. Na li-
derança do departamento fi-
guram as jovens Mara e Eline, 
enquanto que o líder espiritu-
al da igreja é o pastor Welling-
ton de Almeida.

CPO. LIMPO PTA.-SP – Exatamente há um ano, 
era iniciado na sede regional local um projeto mui-
to interessante, alcançando a membrasia de uma 
forma peculiar e particular, surtindo excelentes 
resultados, ampliando a comunhão e congregan-
do os irmãos, incentivando-os a que passassem a 
“viver” na pele a necessidade experimentada pelo 
próximo. Surgia ali o projeto “Semear”.

O método operacional é muito simples. De fá-
cil acesso e digno de credibilidade. Basta que os 
interessados em se tornarem co-partícipes dessa 
“mão-amiga” doem R$ 1,00 em meio aos cofres 
distribuídos em todas as igrejas (congregações e 
setores) da regional. O mínimo é o valor cunhado 
na moeda, deixando livre quem se interessa em 
depositar valores acima do estabelecido. Crianças, 
em larga maioria, vibram ao “colocar moedinha no 
cofre”, declaram.

A coordenação do projeto está sob a respon-
sabilidade do presbítero Sidney Ricardo Pinto e de 
sua esposa, a diaconisa Maria Lúcia Vieira Pinto, 
ambos servindo ao Pai na sede regional e gozando 
de uma credibilidade excepcional perante o minis-
tério e membrasia.

“O que temos em mente é um tipo de sensa-
ção que para muitos seria inverso, ou seja, a sa-
tisfação é zerar o caixa, não há porque se ‘fazer 
caixa’, e isso tem explicações. Ao recebermos as 
contribuições mensais, alinhamos as prioridades 
dos irmãos, das famílias e passamos a estender 
as mãos, ajudando muita gente. Necessidades 
urgentes, emergenciais, como pagamentos de 
água, luz, telefone, aquisição de remédios, ali-
mentos são supridas e Deus tem abençoado ma-

ravilhosamente”, relata Sidney.
Recordando que as lições deixadas pela igreja 

primitiva encontram espaço em meio ao convívio 
do cotidiano, o obreiro ainda admite que em deter-
minados casos, irmãos que acabam sendo abenço-
ados, doam camas, geladeiras, armários, guarda-
-roupas, móveis para adicionar ao depósito que o 
projeto mantém e que no melhor momento serve 
aquele que se encontra necessitado de uma atenção 
dessa natureza.

completa um ano em
regional campo-limpense

Zamaia Couto

Célio Campos



O AradoSetembro 2018 19

12º aniversário do conjunto “Sinfonia de Louvor” foi assinalado
pelo pentecostes. Em Teixeira de Freitas

Oportunidade sorriu aos componentes do conjunto que exploraram bem os dias para comemorar 12 anos: festa

Cinco foram às águas em batismo realizado em Portugal

O casal atua frente à obra Dcsa Maísa e pastor Mauro: locais

35 anos de muitos clamores e resultados favoráveis foram destacados pelo conjunto

AD Perus em Lisboa batizou
cinco candidatos círculo de oração “Estrela de Belém” fez 35 anos

VL. NOVA PERUS:

TEIXEIRA DE FREITAS-BA –
Sob o tema “A excelência 

da ética cristã” combinado 
com a divisa “Transformados 
para transformar” (Rm 12:2), 
a sede setorial local, sob li-
derança do pastor Lidionor 
Chaves Resende e missioná-
ria Rosana Rocha Neves Re-
sende, realizou nos dias 28 e 
29 de julho, o 12º aniversário 
do conjunto de jovens “Sin-
fonia de Louvor”.

A liderança do departamen-
to, que deu prosseguimento ao 
trabalho tão logo tenha sido 
inaugurado, ficou a cargo dos 
coordenadores, diácono Tallis-
son Santos Teixeira e da diaco-
nisa Thamires Rocha Resende 
Teixeira. A liderança dispôs dos 
trabalhos do presbítero Júnior 
Barreto e das diaconisas Lelia 
Barreto, Valdete e Amélia.

Na regência do vocal atua-
ram as jovens Ester Rocha Re-
sende e Evelly Oliveira Almei-
da, conduzindo a mocidade 
rumo às gratidões tributadas 
ao trono da graça ao come-
morar mais um aniversário 
do departamento. Destaque 
à interpretação do hino “O 
Grande Eu Sou”, de Leonardo 
Vieira, quando corações foram 

quebrantados pela primorosa 
ação do Espírito Santo.

Adoradores entraram ação, 
rendendo louvores ao Pai, 
como fizeram os cantores Tha-
mires, Taiane, Túlio, Cássia e 
Robnei. Deus usou-os de uma 
forma espetacular.

O Redentor operou mara-
vilhas a partir das ministrações 
que se processaram no decorrer 

dos dias, como na noite inaugu-
ral, onde o diácono Felipe Bar-
ros (Catedral), pregou focado 
no tema oficial da celebração.

Domingo foi dia de palestra 
pela manhã, quando o tema 
“Jovens em cinco fases”, ditou 
o rumo das argumentações, 
sempre à luz da palavra santa. 
Esclarecimentos e alertas em 
como servir ao Senhor melhor 

sem desprezo à mocidade pau-
taram o momento assinalado 
por grande interatividade.

No culto de encerramento, 
ralizado à noite, o preletor foi o 
jovem Davi Ferreira, que atuou 
sob visível inspiração divina 
e acabou sendo usado para 
abençoar vidas que se coloca-
ram perante a vontade divina.

A festividade de jovens em 
Teixeira de Freitas registrou 
participações de caravanas 
oriundas de localidades como 
Itabatan-BA, Posto da Mata-
-BA, Jussari-BA, Ulisses Guima-
rães,Kaikan Sul e Colina Verde. 
Obreiros, círculo de oração, 
adolescentes e membros em 
geral completaram o rol dos 
que cooperaram ativamente 
junto ao acontecimento.

(Colaborou Tallisson San-
tos Teixeira, de Ouro Verde)

CASCAIS – O trabalho evan-
gelístico da AD Perus na cidade 
se viu ampliado novamente. 
Pelas imensas misericórdias 
divinas, cinco novos converti-
dos desceram às águas, sendo 
batizados em nome do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo. 
A grande novidade foi que 
em meio aos candidatos, uma 
irmã é de origem portuguesa.

Trabalho assistido pelo 
Conselho Nacional de Missões 
de Perus (CONAMPE), tem 
como responsáveis o pastor  
Daniel dos Santos e a missio-

nária Ilzeny  dos  Santos.
O ato batismal ocorreu no 

sábado, 11 de agosto.

SÃO PAULO-SP – Inspirados 
sob o tema “Encontrando uma 
pérola de grande valor” (Mt 
13:44-58), membros e em espe-
cial componentes do conjunto 
do círculo de oração “Estrela de 
Belém”, órgão oficial da sede se-
torial em vila Nova Perus, rendeu 
gratidão ao Senhor pelos 35 anos 
de caminhada ininterrupta rumo 
ás santas mansões. O evento 
ocorreu nos dias 31 de agosto e 1 
de setembro.

A igreja atendeu o chamado 
do pastor dirigente responsável, 
Mauro de Oliveira e da coordena-
dora do departamento, a diaconi-
sa Maísa Quina Oliveira, para que 
os departamentos cooperassem 
de uma forma maciça junto ao 
trabalho das irmãs. Resultado: o 

templo se mostrou superlotado 
nos dias, inclusive na noite de do-
mingo, 2, quando da celebração 
do culto de ação de graça.

Em meio a festividade, que 
recebeu diversas representações 
semelhantes, todas atuando sob 
poder e graça no ministério da 
intercessão, o pastor líder regio-
nal, Joel Barbosa, compareceu, 
honrou os liderados e manifes-
tou uma palavra de incentivo, 
destacando, essencialmente, a 
importância que a intercessão faz 
perante a estrutura espiritual de 
uma igreja. ”São colunas”, com-
parou, maravilhado.

Vários cantores passaram 
pelas noites festivas. Radicados 

no setor e mesmo em âmbito re-
gional, contribuíram para que o 
evento ganhasse no repertório, 
vez que os tributos destinados 
ao Pai foram devidamente re-
cebidos. A igreja se alegrou e o 
Espírito Santo habitou em meio 
aos corações que se mostraram 
propícios às providências santas.

Nas ministrações, palavras 
oportunas e singulares alcança-
ram os corações, patrocinando 
novidade de vidas, renovações e 
permitindo com que houvessem 
arrependimentos á luz da palavra 
santa. Resultados decorrentes 
das ministrações feitas por con-
ta das missionárias Rúbia Araújo, 
Cristina Pereira e Ana dos Santos.

Fotos: Divulgação
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No jardim Peri, conjunto “Louvores de Sião” manifestou gratidão pelos 16 anos

São 16 anos de grandes conquistas que o conjunto tem colecionado aos pés de Cristo na igreja no jardim Peri

Pr. Eliel Marco lidera a igreja Dcsª Edineia: coordenaçãoMissª Rúbia atuou pregando Pb. Lucas ministrou domingoPr. Célio pregou na abertura

Grupo se maravilhou ao festejar idade nova perante o Senhor Jesus

Grupo infantil “Davizinho”
solenizou 17 anos 

SÃO PAULO-SP – Sob a co-
ordenação da diaconisa Edineia 
Marco, dirigentes Áurea, Mar-
garida (diaconisas) e coopera-
dora Roseli, além das regentes 
Gercilaine (cooperadora) e irmã 
Rouse, a congregação local, li-
derada e dirigida pelo pastor 
Eliel Marco. O evento ocupou 
as noites dos dias 31 de agosto, 
1 e 2 de setembro.

Concorrido, o acontecimen-
to se transformou em mais 
um grande acontecimento em 
meio à regional jardim Cacho-
eira, resultando em grandes 
bênçãos ao povo que sem vaci-
lar, compareceu maciçamente 
nos cultos que se processaram 
sob o tema oficial “Porquê para 
Deus, somos o bom cheiro de 
cristo, nos que se salvam e nos 

que se perdem “ (2ª Cor 2:15) e 
divisa “Mulheres com a essên-
cia de Cristo”.

Convidadas, igrejas e cara-
vanas se mostraram presen-
tes. Sexta-feira, comparece-
ram o setor Eliza Maria, além 
das congregações estabeleci-
das em bairros estabelecidos 
no entorno da igreja, como os 
jardins Cordeiro, Antártica e 

Brasilândia. No sábado, a sede 
regional assinalou presença, 
assim como representações 
das igrejas estabelecidas nos 
bairros Imirim e vila Sabrina. 
Todas as representações tive-
ram oportunidades para ado-
rar ao Rei da eternidade.

Evento altamente aberto 
às participações especiais, a 
igreja no jardim Peri se pautou 
em convidar cantores na quali-
dade de convidados especiais. 
Compareceram e louvaram 
nessa prerrogativa as cantoras 
Elaine e Elizete (dupla), Rouse 
e Vanessa Soares.

Tendo à disposição im-
portante referência temáti-
ca, preletores se valeram da 
graça para pregar com muita 
objetividade, alcançando êxi-
to espiritual em suas tenta-
tivas. O pastor Célio Pires foi 
o orador da noite inaugural, 

ficando a oportunidade na 
noite de sábado para as con-
siderações pentecostais feitas 
pela missionária Rúbia Araújo, 
enquanto que no domingo, 
durante o grande “Culto da 
Família”, todos sentiram o agir 
divino, quando o presbítero 
Lucas Soares se encarregou de 
ser o preletor oficial.

Em vista do grande agir 
do Espirito Santo de Deus, as 
irmãs puderam sentir sua pre-
sença marcante nos três dias 
de festividade, em especial no 
segundo dia, onde uma das 
componentes, que sofreu um 
acidente grave antes da festa, 
conseguiu comparecer, mes-
mo debilitada e em cadeira 
de rodas, compartilhando do 
memorável momento em que 
rendeu de gratidão ao Senhor, 
junto das demais companhei-
ras de intercessão.

SANTA GERTRUDES-SP – Nos 
dias 6 e 7 de julho, o grupo in-
fantil “Davizinho”, ergueu mãos 
e vozes em direção ao céu, co-
memorando a passagem do 17º 
aniversário do departamento, 
cujas contribuições junto á obra 
se dão essencialmente nos louvo-

res tributados ao Pai em meio aos 
cultos. Deus trabalhou poderosa-
mente em meio às crianças.

O tema oficial do evento foi 
“O Senhor é a minha força, e o 
meu cântico; ele me foi por salva-
ção; ele é o meu Deus” (Êx 15:2).

Dando o evento como inaugu-

rado, o pastor regional, Agnaldo 
Rodrigues Vaz, passou a direção 
do trabalho para a líder do depar-
tamento, Ana Cláudia, que com 
graça e unção, levou o trabalho a 
bom termo, contribuindo para o 
crescimento da glória santa.

Muitas adorações se fize-
ram ouvir no decorrer dos dias. 
Como regentes do vocal, atuaram 
Alessandra, Gislaine, Iasmin, Ja-
queline e Adriel. Mantiveram as 
crianças sob absoluto controle, 
permitindo com que ouvissem 
mensagens de poder e esclareci-
mentos do evangelho santo.

Destaque para a oportuna mi-
nistração da palavra santa, com-
partilhada pelo convidado espe-
cial para uma das noites, o Tio 
Petrusco, cujo brilho divinal foi 
visível, alcançando mentes e co-
rações de uma forma impactante.

(Zamaia Couto,
de Santa Gertrudes)

Fotos: Divulgação

Zamaia Couto
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União, comunhão e pentecostes assinalaram pré-CIBEMP na regional jardim Damasceno

Sede no jardim Damasceno se mostrou pequena perante o afluxo de pessoas interessadas em cultuar no pré-CIBEMP

Vocal adorou ao Salvador durante os três dias em que perdurou o conclave: louvores e plenitude revelada pela graça

Letícia soltou a voz louvando

Dcsª Luciene pregou na festa

Pr. Paulo Roberto é o regional

Missª Cláudia: coordenadoraAdriana brilhou nas adorações Jacira deu lugar ao ConsoladorRuth ministrou com autoridade

REGIONAL EM GUAREÍ ACOLHEU A 14ª EDIÇÃO
DO PRÉ- CIBEMP EM MEADOS DE AGOSTO

SÃO PAULO-SP – Sob a li-
derança pastoral do obreiro 
Edson Arantes, a regional jar-
dim Damasceno promoveu e 
hospedou a edição anual do 
pré-Congresso de Irmãs Be-
neficentes Evangélicas do Mi-
nistério de Perus (CIBEMP). 
União, comunhão e pentecos-
tes assinalaram o evento que 
deu dimensão maior ao mi-
nistério feminino em âmbito 
regional.

O conclave feminino acon-
teceu de 3 a 5 de agosto, 
contando com presenças de 
membros da diretoria nacio-
nal do órgão, o que sinalizou 
prestígio à diretoria regional.

Na realidade, a liderança 
específica do trabalho teve na 
pessoa da missionária Cláudia 
Arantes e equipe, os protago-
nistas dos comandos distribu-
ídos em meio aos liderados, 

sempre com vistas e obediên-
cia aos ditames do Senhor. Des-
sa forma, a situação superou 
expectativas, com todos sendo 
cheios do poder celestial.

Destaque na festividade, 
o coral formado por dezenas 
e dezenas de mulheres que 
desprovidas de interesses par-

ticulares, deixaram o Senhor 
trabalhar da melhor forma 
encontrada, culminando com 
bênçãos, revestimento, alegria 
na presença do Espírito Santo 
e a certeza da presença divina 
em meio a cada ser. Foi tanto 
poder derramado que muitos 
se desfaleceram no espírito, 

perante o agir divino revelado.
Louvores foram um dos 

pontos elevados da festivida-
de. Além do vocal, Letícia Go-
mes, Paula, Adriana Branca e 
Elaine Melo somaram coope-
rações junto aos cultos, ado-
rando ao Mestre e invocando 
a presença do Eterno junto à 

grande massa humana que 
transformou o templo-sede 
regional em local diminuto. 
Foi um dos maiores eventos 
do gênero dos últimos tem-
pos, o que patrocinou alegria 
imensa aos participantes.

Nas ministrações, aprovou 
o Senhor usar de forma espe-
cial, profunda e inspiradora as 
oradoras oficiais, missionárias 
Ruth Moura, Jacira Mascare-
nhas e Mariza Umbelino. 

Falando com base no tema 
oficial (Levantai ao alto os 
vossos olhos e glorificai aque-
le que criou todas as coisas 
– Is 40:26), cada qual ao seu 
modo, a certeza que se colo-
caram perante á disposição 
divina, deixando ser usadas 
sob a boa vontade divina, re-
velando e compartilhando 
mistérios verdadeiros à luz da 
palavra perante a multidão.

GUAREÍ-SP – De 17 a 19 de 
agosto, a regional local lidera-
da pelo pastor Paulo Roberto 
e esposa, a irmã Carmen Oli-
veira, se preparou e acolheu 
a si a promoção do pré-Con-
gresso de Irmãs Beneficentes 
Evangélicas do Ministério de 
Perus (CIBEMP). Dias de mui-
tas alegrias na presença do 
Altíssimo.

União foi a palavra de or-
dem em meio ao evento, que 
voltou a assinalar positiva-
mente o segmento eclesiásti-
co na cidade cravada no inte-
rior paulista.

Mais que os lindos hinos 

entoados pelo vocal, parti-
cipações especiais tiveram 
Karina Mariana e o quarteto 
“Filhas do Rei”. Tributos foram 
dirigidos ao Salvador que res-
pondeu com poder e glória.

As mensagens foram pre-
gadas por gente que tem com-
promisso com Deus. Arcaram 
com a responsabilidade Anny 
Glecia, Eliana Camilo e a dia-
conisa Luciene Fideles. O tema 

oficial do evento foi “Torna a 
dar-me a alegria da Tua Sal-
vação, e sustém-me com um 
espírito voluntário. Então en-
sinarei aos transgressores os 
teus caminhos” (Sl 51:10).

Fotos: Divulgação
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Aniversário foi momento onde todos renderam gratidão por bençãos obtidas

O conjunto “Águas Vivas” se apresentou e o Senhor acabou tendo misericórdias do povo, derramando seu poder

Dez candidatos cumpriram a justiça divina junto á igreja italiana

Tudo o que ocorreu no 31º aniversário do círculo de oração “Sol da Justiça”

Dirigente local se alegrou

Ipanema II se uniu em torno do aniversário 
do conjunto “Águas Vivas”

ITÁLIA BATIZA UMA
DEZENA DE CANDIDATOS

MAUÁ-SP – Nos dias 10, 11 
e 12 de agosto, a sede setorial 
no jardim Columbia foi movida 
pelo poder do Espirito Santo, 
vez que o palco da glória santa 
retratou a presença do Senhor 
em cultos comemorativos ao 
31º aniversário do círculo de 
oração “Sol da Justiça”. Lidera 
o setor o pastor Edmílson.

Na verdade, ficou patente 

nas vidas das componentes do 
grupo quão grandes foram e 
tem sido as misericórdias divi-
nas reveladas ao conjunto “Sol 
da Justiça” nesses 31 anos de 
lutas, clamores e muitas vitó-
rias. Deus tem bradado no meio 
das irmãs e isso é perfeitamen-
te notado em especial pelos 
resultados expressos mediante 
testemunhos e pelo aumento 

de componentes.
Retornando à festividade, 

foram dias avivados mediante 
práticas de louvores destina-
das ao Senhor como oferta de 
gratidão por tudo que operou 
no período. A isso se somaram 
testemunhos e ministrações de 
palavra, mexendo positiva e fa-
voravelmente com a igreja. 

Deus tratou de forma espe-
cial com suas servas. Na aber-
tura da festividade, coube ao 
pastor regional Flávio Pena, 
ministrar o maná fresquinho 
oriundo do céu, usando o tema 
oficial, lavrado em Apocalipse 
22:12: “Eis que cedo venho, e o 
meu galardão esta comigo para 
dar a cada um segundo a sua 
obra”. A igreja se alegrou e o 
Espírito Santo evidenciou a sua 
presença junto ao povo santo.

Sábado foi a vez da missio-

nária Jacira Mascarenhas (Cate-
dral) discorrer acerca da palavra 
com muita maestria. Vidas se 
mostraram tocadas pelo Senhor, 
após ouvir a palavra, meditar e 
permitir que o Senhor operasse 
à vontade junto à congregação.

Fechando a festividade com 
glória e majestade, no domin-
go, dia do “Culto da Família”, 
aprovou o Eterno que a oradora 
fosse a missionária Mariza Um-
belino, canal de bençãos revela-
das no culto de encerramento. 
Não teve espaço para a tristeza, 
pois a alegria no coração dos ir-
mãos ficou muito patente. 

O departamento tem como 
líderes as irmãs Lidia, Marcia e 
Adelrita, enquanto que a coor-
denadora é a diaconisa Azena-
te. Atuando sob grande união, 
fizeram o melhor para que o Se-
nhor fosse o único glorificado.

Todas as igrejas do setor, in-
cluindo a sede regional e algu-
mas congregações participaram 
com seus grupos, tributando 
louvores ao Salvador e amplian-
do a sensação de comunhão do 
ministério feminino.

Convidadas especiais, atua-
ram como adoradoras Andreia 
Nogueira (Ouro Fino), trio “Pre-
cioso Bálsamo” (sede regional) 
e ainda Milca Coelho, medida 
que abrilhantou tremendamen-
te a inesquecível festividade.

SÃO PAULO-SP – De 24 a 
26 de agosto, a congregação 
local, liderada pelo pastor Jair 
Baptista, se uniu em torno de 
um grande momento alcança-
do por integrantes do conjunto 
de adolescentes “Águas Vivas”. 
O departamento foi agraciado 
pelo Senhor, completando 14 
anos de grandes vitórias.

Nos dias comemorativos 
o templo recebeu excelen-
te cooperação. Mais que os 
membros e componentes dos 
departamentos que se deram 
em participações, caravanas 
convidadas compareceram e 

se alegraram na presença di-
vina, enfatizando as providên-
cias reveladas em meio aos 
aniversariantes.

Na direção do trabalho 
atuaram os líderes, Adelmo 
Rodrigues e Regiane Ribeiro, 
respondendo pela direção dos 
cultos e determinando opor-
tunidades aos que se apre-
sentaram para testemunhar, 
adorar, compartilhar com as 
vitórias manifestas em cada 
vida dos componentes do co-
ral adolescente “Água Viva”.

O tema que abrilhantou os 
dias comemorativos foi “Ado-

lescentes, enchei-vos do Espí-
rito Santo” (Ef 5:18).

Enquanto os cantores Ni-
colas Lopes, Francisco Freitas 
e Bruno Silva se alternaram 
nas noites comemorativas, 
a ministração da palavra es-
teve sob a responsabilidade 
dos presbíteros Lucas Go-
mes, Flávio Brito e pastor 
Francisco Silva.

A igreja, que permaneceu 
lotada durante todos os dias 
de festividade, pertence a re-
gional no bairro paulistano Ja-
raguá, onde atua o líder, pas-
tor Fernando Sartini.

TREVISO – Debaixo das po-
tentes mãos de Deus, a igre-
ja local, liderada pelo pastor 
João Rocha e esposa, Adriana 
Rocha, oficializou mais um ba-
tismo em águas. O evento se 
deu no primeiro final de se-
mana do mês, figurando como 
um acontecimento de grande 
repercussão em meio ao seg-
mento missionário.

Evangelizados, se conver-
teram ao Senhor, foram disci-
pulados e cumpriram a justiça 
divina, adentrando à mem-
brasia quatro venezuelanos, 
três italianos, dois brasileiros 
e uma irmã de origem cigana, 

totalizando 10 pessoas.
A medida é impactante em 

se tratar de um acontecimen-
to em terras estrangeiras.

A Itália é mais um país em 
meio às dezenas de localida-
des em que o ministério da AD 
Perus se estabelece, isso gra-
ças ao Conselho Nacional de 
Missões (CONAMPE) – braço 
de sustentação de toda a ação 
missionária que se processa 
no Brasil e fora dele. O órgão 
atua mediante as ofertas apre-
sentadas pela membrasia, que 
são reinvestidas no sustento 
dos missionárias e manuten-
ção de igrejas assistidas.

Fotos: Divulgação
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Participantes do conjunto de adolescentes “Rhema” que há 22 anos bradam as maravilhas do Mestre junto à igreja

Adolescentes do grupo “Rhema” foram impactados
 ao festejarem o 22º aniversário. No Líder

Walter Jr. ministrou no sábadoA cantora Jakeline adorou ao PaiMarco Aurélio pregou na sexta Alexandre é um dos líderes do grupo Missª Andreia: pregação dominical

Em Osasco, lei instituiu Escola Bíblica 
Dominical junto ao Calendário Municipal 

de Eventos

SÃO PAULO-SP – Sob o 
tema “O seu melhor ainda 
está por vir” (Fp 1:6), adoles-
centes que formam o conjunto 
“Rhema”, órgão oficial da sede 
setorial no jardim Líder, ergue-
ram mãos e vozes ao trono da 
graça, celebrando 22 anos de 
vitórias na presença divina. A 
festividade perdurou ao longo 
dos dias 17, 18 e 19 de agosto.

Apoiados pelo pastor lo-
cal, André Marques, os líderes 
do departamento, presbítero 
Marcos Alexandre, diaconisa 
Elisângela Nascimento e Elia-
ne Moreira, gozaram de total 
liberdade para atuar conforme 
as orientações divinas, tudo 
sendo devidamente realizado 
para que o santo nome do Pai 
fosse exaltado.

Mediante participação ma-

ciça dos componentes, o even-
to foi aberto na sexta-feira. 
Testemunhos, adorações, hi-
nos entoados e participações 
de cantores locais fizeram 
parte do primeiro expediente 
do culto. A conclusão ficou à 
conta da ministração plena da 
palavra santa, executada sob 
inspiração divina, através do 
diácono Marco Aurélio.

Se a abertura foi tremen-
da, a noite do sábado simples-
mente entrou para a história 
dos que se dirigiram à igreja 
para enaltecer o nome santo 
do Pai. Mais que os compo-
nentes que tiveram liberdade 
total para render louvores ao 
Salvador, convidados e a can-
tora Jakeline (AD Paulistana) 
“aqueceram” os corações, 
preparando-os para que fos-

sem bombardeados pela po-
derosa palavra pregada pelo 
cooperador Walter Farias Jú-
nior (Curitiba-PR).

Domingo foi dia de agrade-
cer ao Senhor por tudo quan-
to se realizou. 

E os trabalhos se iniciaram 
pela manhã, quando houve 

uma palestra ministrada pela 
diaconisa Noemi Otávio, abor-
dando adolescentes e os pais 
e a necessária relação equili-
brada. Deus trabalhou vidas e 
resgatou relacionamentos.

No tradicional “Culto da 
Família”, a festividade contou 
com participações de todos 

os departamentos, com ênfa-
se ao conjunto “Rhema”, que 
novamente empolgou, ado-
rando de uma forma espeta-
cular. Wesley Brito foi o cantor 
convidado especial, enquanto 
que a ministração foi feita pela 
missionária Andreia de Olivei-
ra (Mauá-SP).

OSASCO-SP – Desde o dia 20 de agosto, vigora no município 
da Grande SP a Lei 4904, de autoria do vereador “Cláudio da 
Locadora” (PV), que inseriu junto ao Calendário Municipal de 
Eventos o Dia da Escola Bíblica Dominical, cuja comemoração 
se dará anualmente, no terceiro domingo de setembro.

A medida resultou da iniciativa de irmãos que servem a 
Deus no setor vila Baronesa, que com a intermediação do vere-
ador que é amigo do povo cristão, deu provimento à matéria, 
levando-a ao plenário onde foi aprovada.

O gesto buscou despertar junto ao município a impor-
tância do evento para com a comunidade cristã e sobretudo 
garantir incrementos oficiais que permitam ganhar almas 
para o Senhor.

Fotos: Divulgação
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Sede em vila Perus foi tomada por jovens durante a celebração do conclave anual

Grupo varonil se alegrou em meio a tantas vitórias constatadas

Conjunto de varões da sede setorial no jardim do Russo durante ano de elevadas conquistas mediante a fé inabalável

UMADEMP: mocidade promoveu conclave pentecostal na VilaVARÕES RENDERAM TRIBUTOS AO 
SENHOR POR MAIS UM ANO DE 
GRANDES VITÓRIAS ALCANÇADAS 

Pr. Marcos Nunes: organização

Ivan Magni adorou inspirado

Pr. Osmar Batista: líder local

Pr. Joel lidera a regional: apoioPr. Frankin Dias pregando sábado

Ev. Acácio ministrou boa palavra

Elaine Mello prestigiou irmãos

Varões festejaram aniversário no jardim do Russo

SÃO PAULO-SP – Sob o 
tema “Até aqui nos ajudou 
o Senhor” (1ª Sam 7:12), a 
congregação no jardim Adel-
fiore III, liderada pelo pastor 
Osmar Batista, promoveu cul-
tos festivos por mais um ano 
de vida alcançando por conta 
dos membros do conjunto de 
varões. Celebrações ocorre-
ram nas noites dos dias 24, 25 
e 26 de agosto.

Pentecostais, cultos per-
mitiram muitas adorações. 
Passando pelo grupo aniver-
sariante, sob liderança dos co-
operadores Matias Delfino e 
Tiago Marques, e regência de 
Gledson Gonçalves e Jefferson 
dos Santos, a dupla “Acácio e 
Alexandre”, Ivan Magni, Elaine 
Mello, Carlinhos e Laudicéia, 
João Vitor, Larissa e Silvana 

Guende, ainda garantiu vez e 
voz aos grupos de varões que 
na qualidade de convidados, 
sinalizaram presenças à festa.

O tema foi oportuno para 
que mensagens fossem prega-
das nos dias em que o even-
to predominou em relação 
à rotina da igreja. Na função 
atuaram o obreiro Acácio de 
Souza, pastor Robson e diáco-
no Clemílson, atuando na noite 
de encerramento. O povo foi 
avivado pelo Senhor que traba-
lhou com liberdade na “casa”.

A congregação no jardim 
Adelfiore III pertence ao se-
tor jardim Adelfiore, liderado 
pelo pastor Oséias Faverin. Di-
rigente local, o pastor Osmar 
completou um ano de trabalho 
frente ao povo no dia 29 do 
mês passado. 

SÃO PAULO-SP – Regional 
liderada pelo pastor Joel Bar-
bosa, promoveu nos dias 17 e 
18 de agosto o pré-congresso 
de jovens, quando as mãos 
divinas se estenderam, derra-
mando bênçãos incontáveis 
sobre a vida dos que verdadei-
ramente se colocaram em sua 

presença. O tema oficial do 
encontro foi “Jovens cuidados 
por Deus” (Sl 40:17).

A cooperação foi ótima. 
Regionais Itapevi-SP, Morro 
Doce, conjuntos do CIBEMP e 
do CAMP locais somaram for-
ças nas adorações que ainda 
contaram com as participa-

ções dos cantores Gilmar Má-
ximo e Glayce Vilela.

Ministrações sacudiram as 
estruturas de cada jovem que 
adentrou às portas do templo 
santo. No papel de oradores 
atuaram os pastores Roberto 
da Costa e Franckin Dias. Na 
coordenação geral trabalha-
ram os pastores Marcos Nu-
nes e Darlan Souza.

O pré-congresso da União 
de Mocidade da Assembléia 
de Deus do Ministério de Pe-
rus (UMADEMP) constitui-se 
em evento preparatório com 
vistas ao grande congresso da 
modalidade, anualmente re-
alizado no mês de ju8lho, na 
Catedral.

SÃO PAULO-SP – Nos dias 
31 de agosto, 1 e 2 de se-
tembro, o grupo de varões 
“Arautos de Cristo”, comemo-
rou mais um ano de grandes 
vitórias na presença divina. 
Excelentes cooperações, tes-
temunhos, tributos ao Pai e 
audições de poderosas men-
sagens de fé e renovação, me-
diante a crença indiscutível 
nas promessas do Criador. 

A festividade oficializou o 

14° aniversário do grupo, e em 
meio a tantos conjuntos convi-
dados, adoradores como Mar-
cos Santos, Reginaldo Martins 
e Silvana Guende foram vozes 
presentes no decorrer dos 
dias comemorativos.

Como oradores atuaram 
os pastores Antonio Lopes 
(Catedral), José Nicolau (Ca-
jamar-SP) e Wagner Almeida. 
Ambos tiveram à disposição o 
tema “Varões, como escapa-

remos se não nos atentarmos 
para tão grande salvação?” 
(Hb 2:3).

O setor no jardim do Rus-
so tem como responsável o 
pastor Gedaías de Souza, per-
tencendo a regional em vila 
Perus. Na liderança do grupo 
“Arautos de Cristo” atuam os 
irmãos Joílson Francisco Amo-
rim, Antenor Neves Gomes e 
José de Deus. Na regência tra-
balharam Adílson e Sílvio.

Fotos: Divulgação


