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ad perus 71 anos

Setembro foi
o mês da igreja
Celebrações pela fundação do Ministério, inauguração do templo-sede, alvorada, desfile e
congresso missionário, além do batismo em águas, foram ocorrências que marcaram a AD Perus

Regional Jd.
Damasceno

“Cruzada da
Paz” completa

sob nova liderança

22 anos em Franco

PÁGINA 5

PÁGINA 7

Obra ministerial MARACAÍ PROMOVEU CIBEMP E EBFO
No último final de semana
cresce em
de setembro, a regional local
território paraguaio
PÁGINA 2

SEDE REGIONAL EM BAURU N’OUTRO LOCAL
Na segunda quinzena de
agosto, mediante a realização
de festividades do círculo de
oração, a regional local se valeu da oportunidade e oficializou a inauguração do novo
templo-sede regional na cidade. Além de vistoso, a referência da AD Perus na cidade
interiorana paulista se estabelece em local de melhor acesso, à rua Alves Seabra, 932. O
pastor José Nicolau representou a Presidência perante os
acontecimentos. O líder regional é o pastor Wellington
Barboza. PÁGINA 9

Se prepare!

promoveu com êxito dois grandes eventos: o pré-CIBEMP e a
edição anual da EBFO. Deus
trabalhou, transformando vidas e avivando o seu povo de
uma forma espetacular. O presidente nacional prestigiou o
evento, comparecendo acompanhado de uma junta pastoral. PÁGINAS 15 E 21

UMADEMPEM REUNIU
CENTENAS EM MAUÁ

Vem aí os 30 anos de existência
do jornal O Arado. Imperdível!

Nos dias 31 de agosto e 1
de setembro, ocorreu na sede
regional local a celebração do
oitavo aniversário da União
Masculina da Assembleia de
Deus Ministério de Perus em
Mauá (UMADEMPEM). Conforme dados apresentados
pela Comissão Organizadora,
o grupo reuniu cerca de 300
componentes.
Renovação
pentecostal e conversões assinalaram o evento. PÁGINA 17
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Além-fronteira, igreja paraguaia batizou oito no mês passado
Fotos: Divulgação

Antes de descer às águas, candidatos rogam misericórdias e perdão ao Senhor no Paraguai

SAN PEDRO – Debaixo de
muita alegria e manifestação da
glória divinal, a igreja local, estabelecida no distrito Capiibary,
liderada pelo pastor em ação
missionária, Gílson Matias, contabilizou a descida às águas batismais de mais oito candidatos.
O evento, marco para a obra
missionária, ocorreu no domingo, 23 de setembro.
Prático e dado ao reconhecimento dos que atuam sob a
sua supervisão, o pastor Gílson destacou que “os resultados positivos alcançados pela
igreja decorrem do trabalho
dos que estão ganhando almas para o reino de Deus,
além de realizar a obra conosco nesta nação paraguaia”,
fazendo alusões aos pastores
Francisco Enciso, (Km 10 Akaray), Sergio Escurra, (Presidente Franco), evangelista Claudio
Prieto, (Santa Librada) e o cooperador Luis Saucedo, (Km 15
Portal Minga).

Avivados hinos em adorações ao Senhor foram entoados pelos irmãos, felizes ao
testemunhar o resultado prático de ações evangelísticas,
visitas aos lares e anúncio sistemático da pessoa bendita de
Jesus, o único que salva, liberta, perdoa pecados e garante
salvação aos que crêem em
seu nome santo.
Oportunidades foram franqueadas e muitos se revezaram, manifestando-se gratos,
ao destacar “que contemplar
o Senhor libertando vidas e essas se admitindo como novas
criaturas é uma das maiores
alegrias da igreja no cumprimento de sua principal missão
evangelizadora”.
A exemplo de dezenas de
países alcançados pela AD
Perus, o Paraguai tem como
órgão sustentável o Conselho
Nacional de Missões de Perus
(CONAMPE), mediante a gestão de recursos que recebe,

por conta dos contribuintes
junto à obra missionária em
todo o território nacional.
Respondem pelo órgão os
pastores Flávio Pena, José Antonio de Farias Filho e Orlando
Soares Silva.

Igreja guarani vem crescendo
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CREMOS
1 - Na inspiração divina, verbal e
plenária da Bíblia Sagrada, única regra
infalível de fé e prática para a vida e o
caráter cristão;
2 - Em um só Deus, eternamente
subsistente em três pessoas distintas
que, embora distintas, são iguais
em poder, glória e majestade: o Pai,
o Filho e o Espírito Santo; Criador
do Universo, de todas as coisas que
existem nos céus e na terra, visíveis
e invisíveis, e, de maneira especial,
os seres humanos, por um ato
sobrenatural e imediato, e não por um
processo evolutivo;
3 - No Senhor Jesus Cristo, o Filho
Unigênito de Deus, plenamente Deus,
plenamente Homem, na concepção
e no seu nascimento virginal, em
sua morte vicária e expiatória, em
sua ressurreição corporal dentre os
mortos e em sua ascensão vitoriosa
aos céus como Salvador do mundo;
4 - No Espírito Santo, a terceira
pessoa da Santíssima Trindade,
consubstancial como o Pai e o Filho,
Senhor e Vivificador; que convence
o mundo do pecado, da justiça e do
juízo; que regenera o pecador; que
falou por meio dos profetas e continua
guiando o seu povo;
5 - Na pecaminosidade do homem,
que o destituiu da glória de Deus e
que somente o arrependimento e a
fé na obra expiatória e redentora de
Jesus Cristo podem restaurá-lo a Deus;
6 - Na necessidade absoluta do
novo nascimento pela graça de Deus
mediante a fé em Jesus Cristo e pelo
poder atuante do Espírito Santo e da
Palavra de Deus para tornar o homem
aceito no Reino dos Céus;
7 - No perdão dos pecados, na
salvação plena e na justificação pela fé
no sacrifício efetuado por Jesus Cristo
em nosso favor;
8 - Na Igreja, que é o corpo de
Cristo, coluna e firmeza da verdade,
uma, santa e universal assembléia dos
fiéis remidos de todas as eras e todos
os lugares, chamados do mundo pelo

Espírito Santo para seguir a Cristo e
adorar a Deus;
9 - No batismo bíblico efetuado por
imersão em águas, uma só vez, em
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito
Santo, conforme determinou o Senhor
Jesus Cristo;
10 - Na necessidade e na
possibilidade de termos vida santa
e irrepreensível por obra do Espírito
Santo, que nos capacita a viver como
fiéis testemunhas de Jesus Cristo;
11 - No batismo no Espírito Santo,
conforme as Escrituras, que nos é
dado por Jesus Cristo, demonstrado
pela evidência física do falar em outras
línguas, conforme a Sua vontade;
12 - Na atualidade dos dons
espirituais distribuídos pelo Espírito
Santo à Igreja para sua edificação,
conforme Sua soberana vontade para
o que for útil;
13 - Na segunda vida de Cristo,
em duas fases distintas: a primeira –
invisível ao mundo, para arrebatar a
Sua Igreja, antes da Grande Tribulação;
a segunda – visível e corporal, com
a Sua Igreja glorificada, para reinar
sobre o mundo durante mil anos;
14 - No comparecimento ante
o Tribunal de Cristo de todos os
cristãos arrebatados, para receberem
a recompensa pelos seus feitos em
favor da causa de Cristo na Terra;
15 - No Juízo Final, onde
comparecerão todos os ímpios: desde
a Criação até o fim do Milênio; os
que morreram durante o período
milenial e os que, ao final desta época,
estiverem vivos. E na eternidade de
tristeza e tormento para os infiéis e
vida eterna de gozo e felicidade para
os fiéis de todos os tempos;
16 - Cremos, também, que o
casamento foi instituído por Deus
e ratificado por nosso Senhor Jesus
Cristo com união entre um homem e
uma mulher, nascidos macho e fêmea,
respectivamente, em conformidade
com o definido pelo sexo da criação
geneticamente determinado.
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“O ARADO” a importância do jornal impresso

ANO 30:

Em 1989, rabiscávamos, em
enormes pranchetas, rascunhos
e protótipos de como poderia
ser ‘o jornal’ da Assembléia de
Deus do Ministério de Perus.
Sinceramente, alguns ensaios
prospectavam que mais dia,
menos dias, teríamos um jornal.
Me refiro aos gestos importantíssimos que o então evangelista
Sebastião Pereira fazia, editando e se desdobrando, a base do
mimeógrafo, um folhetim denominado Chama Ardente. E fazia sucesso, vez que as disputas
pelo pasquim eram hercúleas.
Com trabalho, suor e lágrimas, amadurecemos um sonho
que só se viabilizaria num memorável sábado, 6 de outubro
de 1990, durante inesquecível
Culto de Obreiros, à época realizado nas noites de todo o
primeiro sábado, fechando com
distinção o expediente diário do
Conselho de Ministros. Foi uma
festa e tanto! Eu estava lá.
Acabamos de completar no
dia 6 deste mês 29 anos de circulação ininterrupta. Só isso já é
motivo de celebração por conta
da membrasia, vez que jornais
mais antigos e tradicionais que
este O Arado, perdem na conta
as vezes que circularam, pararam, voltaram... Nunca deixamos paralisar esse periódico.
Pode parecer um bordão, mas
no melhor estilo servo de ser,
alinha-se a advertência bíblica
“Quem põe a mão no arado e
olha para trás, não está apto
para o reino de Deus” (Lc 9:62).
Anos. Décadas se passaram, e desde o lançamento do
jornal em meio ao Ministério,
o mundo girou várias vezes sobre o seu eixo.
A começar pela internet que
tinha acabado de chegar ao Brasil dois anos antes por decisão
inicial da sociedade de estudantes e professores universitários

em contraste com a era tecnológica
*Célio Campos

paulistanos (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo, liderada por Oscar Sala) e
cariocas (Universidade Federal
do Rio de Janeiro e Laboratório
Nacional de Computação Científica). No entanto, somente a par-

te será uma boa referência de
leitura diante das suas expectativas. Serve para o secular. Serve
para a nossa realidade.
É inegável que a instantaneidade fica por conta das mídias
digitais, restando à mídia tradi-

tir de 1996, a Internet brasileira
passou a ter seus backbones
próprios inaugurados por provedores comerciais, iniciando
assim o desenvolvimento dessa
rede de telecomunicações.
A rede não ameaçou, a meu
ver, a existência dos jornais, mas
reduziu o tempo que os consumidores dedicam a eles. Nesse
ambiente, o jornalismo online e
o impresso se complementam.
Se você quer uma informação
básica, simples, apenas para
se manter antenado, você não
abre um jornal; liga o seu celular,
acessa a internet e resolve o seu
imediatismo. Agora, se busca
uma análise mais aprofundada,
o jornal do outro dia certamen-

cional dar ao público algo diferente. Aos impressos cabem a
explicação, a interpretação e a
análise dos fatos e dos seus efeitos. Daí prezarmos pela criatividade e pela originalidade. O
jornal em papel oferece maior
densidade em informação. Não
por acaso que buscamos abrir,
em nome da sobrevivência, alterações em relação ao projeto
gráfico, enquadrando-nos num
ambiente inovador de mídia.

muito bem migrar para a plataforma digital, se adequando
a modernidade que paira junto
ao ordenamento editorial que
chamo de imediatista.
E os nossos irmãos que
se encontram em localidades

onde a internet é tão deficitária
e/ou inexistente como há tempos o foram as redes de telefonia e de energia elétrica? Não
podemos medir de forma rasa,
isto é, se temos acessos a toda
essa geringonça tecnológica
(palm top, celulares, notebook,
computadores, redes de wi fi),
não necessariamente outros
dispõem de idêntica facilidade. E aí, subjugaríamos esses a
tirar-lhes a única forma e meio
de obter notícias do Ministério
HÁBITO DA LEITURA
a que se mantém na qualidade
AMPLIA A VISÃO
de membros?
A Assembléia de Deus do MiConcorrências a parte, não nistério de Perus cresceu muito
podemos única e tão somen- nesses quase 30 anos, contudo,
te achar que o jornal poderia ainda dispõe do jornal O Ara-

do como único órgão oficial de
comunicação a divulgar fatos e
integrar sentimentos. Com uma
linha editorial exclusiva. O jornal, a rigor, não se coloca como
formador de opinião, tampouco
incita ao debate. O foco é outro.
E tem dado certo.
Ler, amados, amplia e desenvolve nosso conhecimento,
melhora a nossa escrita, nos
faz pessoas melhores, atentas
ao que acontece em nossa volta. Nosso sentimento crítico é
oxigenado e a visão de mundo
ampliada. Silenciosamente, os
relatos se tornam significativos,
vez que ninguém lê o nosso jornal por simples obrigação. Jamais! Creio que quem nos lê, o
faz por interesse. Proporcionar
uma leitura é contribuir com
a intelectualidade da comunidade evangélica. É processual.
Mas creio que um dia deixaremos de trocar a leitura por um
prato de comida.
Adentrar ao chamado “ano
30” da publicação é um feito
maravilhoso. E particularmente, uma dádiva que recebo do
Pai em meio a tantos desafios
colecionados. Dispensa-se aqui
o que isso vem representando
em termos de suor, dedicação,
lágrimas e renúncias.
Sem literalidade, pôr a mão
no arado, sem olhar para trás,
é questão de coerência, perseverança e fidelidade. Vimos
muitos que gostariam de seguir
o Mestre, mas envolvidos pela
tentação de “olhar para trás”,
têm a atitude de um daqueles primeiros servos chamados
pelo próprio Jesus para segui-lo. O Mestre disse: “Segue-me”. Este respondeu: “Permite-me primeiro ir enterrar meu
pai” …um outro ainda lhe disse:
“Eu te seguirei Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de
minha casa.”
Jesus porém respondeu-lhe:
“Quem põe a mão no arado e
olha para trás, não está apto para
o reino de Deus.” (Lc 9:59).
Que nos tornemos cada dia
mais aptos e que venha os 30
anos de O Arado.
*é editor responsável do jornal
e mestrando em Comunicação
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determinação da Presidência,
passando a congregar temporariamente na Catedral.
Após um ano, três meses e
25 dias, o pastor se viu substituído pelo companheiro de
ministério, o pastor Antonio
Lopes da Silva e esposa, a misDivulgação
sionária Fátima. Ambos atuavam como obreiros auxiliares junto à Catedral. A última
igreja que o pastor Antonio
comandou foi a sede regional
em Parada de Taipas.
O culto de desempossamento, seguido pela posse do
novo pastor responsável, foi
dividido em dois atos. No primeiro, o Senhor foi adorado,
mediante canções, testemuFAMÍLIA presidencial presente aos cultos hipotecou interesse da membrasia em participar ativamente
nhos, leitura bíblica e meditaSÃO PAULO-SP - Terça- local contou com a presença der regional perante o jardim ção coletiva junto á sua palavra
-feira, 25 de setembro, foi a do pastor Edson Arantes de Cachoeira. Junto da esposa, poderosa. Vários departamenúltima vez que a membrasia Oliveira na qualidade de lí- deixaram lides pastorais por tos apresentaram-se em cânti-

SEDE REGIONAL NO JARDIM DAMASCENO
DISPÕE DE NOVO PASTOR NA QUALIDADE
DE RESPONSÁVEL

cos ao Pai, sendo tocados pelo
poder do Espírito Santo.
Ao término, os pastores
Joinville Albernaz (vice-presidente) e Cícero José Fernandes,
trataram de oficializar o ato administrativo que foi muito rápido. À igreja, breves satisfações
acerca das necessidades que se
impõem à obra e a garantia da
regional estar sendo entregue
às mãos e responsabilidade de
um pastor experiente e apto
para desempenhar a função.
Fervorosa oração foi dirigida ao Senhor. Obreiros,
líderes de departamentos e
membros em geral se dispuseram em apresentar homenagens ao pastor que encerrava ali a sua curta e frenética
estadia frente ao pujante trabalho cravado junto à serra
na zona norte paulistana.

Crescimento da obra em Umuarama contou com o batismo de 12 novos convertidos
UMUARAMA-PR - Perante o povo santo, que cheio
de alegria e contentamento
contemplou o cumprimento
demais uma grande promessa
feita pelo Senhor, desceram
às águas batismais novos convertidos, frutos dos trabalhos
evangelísticos desempenhados pela igreja local, liderada
pelo pastor Mílton Fagundes
Jácome e equipe de obreiros
que cuidam de auxiliá-lo na
desafiadora missão de combater o adversário.
No domingo, 16 de setembro, pela imensa misericórdia
e compaixão divina, 12 novos

José Augusto Vilas Boas

Um dos grandes sinais de aprovação ministerial são conversões se processando ao reino santo

convertidos decidiram mudar mo em águas que passam a
o foco da vida espiritual que viver em novidade de atos e
levavam, testemunhando pu- ações para a glória do Senhor.
blicamente através do batisO batismo de novos con-

vertidos dá cumprimento
às disposições bíblicas e ao
Regimento Interno, sendo a
regra básica para que aces-

se à comunhão plena, tendo
como ápice a participação
junto ao corpo e sangue de
Cristo (santa ceia). Também
é prerrogativa aos membros
testemunhar, participar de
departamentos dentre outras
atividades em meio à igreja.
A regional Umuarama congrega a si um coletivo formado
por 18 igrejas, sendo três delas
na própria cidade e as demais
espalhadas por localidades
como Alto Piquiri, Moreira Sales, Icaraíma, Cruzeiro D’Oeste
dentre outros municípios sob
a jurisdição administrativa da
sede regional.
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Em Morato, AD Perus marcou presença no segundo encontro municipal de corais
FCO. MORATO-SP – Em 22
de setembro, mediante um
conglomerado reunindo dezenas de corais evangélicos, a regional local, liderada pelo pastor Josué de Oliveira Ottavio,
acusou presença no II Encontro Municipal de Corais, evento promovido pela Prefeitura
local. A AD Perus fez larga diferença ao louvar, através das
centenas e centenas de vozes
integradas ao grande coro.]
Sede, sub-sede, Batista
Genari, Água Vermelha, Antomar, Recanto Feliz e parque
120 foram igrejas que envia-

Divulgação

Evento reuniu diversas representações que se colocaram em louvores ao Salvador: comunhão

ram os coros, culminando no Destaque aos músicos que
expressivo número de adora- acompanharam os coristas
dores ao Senhor. Na regência nas apresentações.
atuaram André Dênis e Joel.
Na primeira edição, o mi-

nistério tinha ficado fora,
contudo, nesse ano as datas
foram remanejadas e tudo
concorreu para o bem da obra,

vez que o santo nome do Criador foi objeto de adoração por
conta dos participantes.
Pastor junto a regional,
Elias Ebenezer acompanhou
o evento e teceu elogios. “Foi
benção pura. Lindos hinos que
figuram em nossa história assembleiana, por exemplo, se
fizeram ouvir e isso nos felicitou muito. Parabéns aos
promotores e especialmente
aos nossos irmãos coristas
que honraram com competência o nome do ministério
em mais uma atividade extra-templo”, considerou.

Congregação Vila Terezinha I manifestou alegria pelo
oitavo aniversário do conjunto “Nova Unção”

Fotos: Divulgação

O conjunto de intercessoras “Nova Unção”, que completou oito anos de marcha ininterrupta

SÃO PAULO-SP - Referendados pelo tema “Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: Aí
vem o esposo! Saí-lhe ao encontro!” (Mt 25:6), a congregação local separou os dias 28, 29
e 30 de setembro para promover festividade comemorativa

a mais um ano de vitórias colecionadas pelas integrantes do
conjunto do círculo de oração
“Nova Unção”. Foi o oitavo ano
de avanços pela fé inconteste
na pessoa bendita do Senhor.
Pertencente a regional no
jardim Damasceno, a igreja,

Avivados, cultos receberam louvores do trio “Família”

cujo responsável é o obreiro
Francisco Belizário, envidou
esforços e superou adversidades, oferecendo ao Eterno cultos em adoração ao seu nome
santo e poderoso. Vidas foram
transformadas a partir dos
comparecimentos em elevado
número de pessoas conforme
se observou.
Após a festividade ter sido
aberta por conta do pastor Antonio Lopes (líder regional) e
esposa, a missionária Fátima
Lopes (presidente regional do
CIBEMP), o culto foi endereçado às líderes locais. Na coordenação atuou a diaconisa Eliane
Belizário. Suas auxiliares foram
as dirigentes, irmãs Maria Apa-

recida Tavares (diaconisa) e cooperadora Solange Cunha.
Diversos louvores ecoaram
em meio à congregação dos
justos, especialmente as entoadas pelo vocal aniversariante.
Convidadas, igrejas do entorno
se revezaram nos dias quanto
ao comparecimento ao templo
e igualmente foram abençoadas. Cada uma das representações obteve oportunidades
para adorar ao Redentor. Também louvaram na qualidade de
cantores convidados especiais
como o trio “Família”, Rafaela
Azevedo, Alcilene Morais e Lucimeire Soares.
Nas ministrações, empunharam a santa e poderosa
palavra divina as missionárias
Vanessa Ribeiro, Miriam Barbosa e a diaconisa Vera Gregório que atuou na noite de
encerramento. Todas foram
instrumentos de bênçãos, re-

velando mistérios santos através da Sagradas Escrituras que
foi devidamente explicada
com foco no tema central do
acontecimento.

Pr. Sebastião é o líder junto ao setor

Missª Fátima: líder regional do CIBEMP

A missionária Miriam Barbosa pregou

Lucimeire se alegrou ao adorar ao Pai
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AD Perus promoveu a 22ª edição da Cruzada da Paz na cidade de Franco da Rocha
FCO. ROCHA-SP – Com
atividade complementar ao
pré-Congresso Nacional de
Missões de Perus (CONAMPE)
que se fez realizar na noite anterior, nas dependências da
sede regional local, liderada
pelo pastor Davi Bispo Nunes, a 22ª edição da Cruzada
da Paz se tornou realidade
na noite do dia 29 de setembro, nas dependências de um
tradicional colégio na cidade.
Conversões assinalaram a promoção do evento.
Reunindo segmentos integrados nas ações de louvores,
como UMADEMP, CIBEMP e
CAMP, o trabalho dispôs de

Divulgação
Evento foi realizado nas dependências de um colégio, em um bairro da cidade franco-rochense

participações de diversos cantores, tanto os que atuam a
partir da regional como outros
que compareceram no intuito
de adorar ao Senhor na beleza

Fotos: Rodrigo Augusto

Mocidade foi alcançada pelo mover do Espírito Santo na festa

Grupo de adoração local teve brilhante participação nos cultos

Vidas foram tratadas pela manifestação do Consolador santo

de sua santidade. A dupla “Jackson & Thalita” (Sta. Catarina) foi um deles.
Em meio aos tributos endereçados ao Pai, testemu-

nhos de obreiros, líderes e
participantes de um evento
que já ultrapassa duas décadas de existência, abençoando a cidade e proclamando a

palavra divina.
O trabalho dispôs das
participações dos preletores, pastores Paulo Roberto
(Campo Grande-MS) e Valderley Carceliano. O Senhor
decidiu derramar bênçãos,
transformando-os em autênticos atalaias dos mistérios
revelados, de forma que a
glória celestial tomou conta
da vida do povo e todos acusaram as manifestações do
Espírito Santo.
Na coordenação da Cruzada da Paz atuaram os pastores
Josias Moraes Alves, Antonio
Vieira e o evangelista Edinei
Tavares Pereira.

Cabreúva: bênçãos durante o pré-UMADEMP
CABREÚVA-SP - Sob o tema
“Lembro-me de ti, da piedade
da tua mocidade, e do amor
do teu noivado, quando me
seguias no deserto, numa terra que não se semeava” (Jr
2:2), a sede regional local,
sob a liderança do pastor
Gelson Pereira, voltou olhos
ao departamento de jovens,
acomodando em sua concorrida agenda o conclave anual do departamento. Cultos
ocorreram nos dias 14, 15 e
16 de setembro.
Atuando com apoio do
ministério regional e demais
departamentos da sede, os
líderes juvenis, Ivaílton Moreira, Marcos e Fabio Henrique trabalharam com muita
dedicação que já perdurava
de há tempos, e para a glória
do Senhor e plena satisfação
dos mesmos, liderados entenderam o chamado, corresponderam às expectativas,
comparecendo em elevado
número ao templo-sede e colhendo as copiosas bênçãos
destinadas pelo Pai.
Muitos adoradores passaram pelos cultos no decorrer
das avivadas noites. Destaque
à orquestra que foi imprescin-

dível para dotar de qualidade
ainda maior os tributos que
o vocal destinou ao trono de
poder e graça. Testemunhos
ampliaram as maravilhas operadas pelo Senhor, de sorte
que todos foram renovados
através da inabalável ante as
operações do Consolador.
Nas ministrações, o evento reuniu nomes como os
pastores Abimael Pimenta,
Sinaílton Leal, Silvino Jr (domingo de manhã) e Misdayvison Tenedy’s (domingo à
noite). Foram vozes de autoridade e inspiração a alertar
os presentes acerca da manifestação do reino divinal, à
disposição daqueles que se
entregaram inteiramente nas
mãos do Mestre.
(Com colaborações de Rodrigo Carvalho e Sara Ciriaco)

Agir divino alegrou quem participou

Pr. Gelson lidera a regional Cabreúva

Deus usou jovens em meio ao evento

Adorações foram remetidas ao Senhor

Participações envolveram a mocidade
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VARÕES
“SEMENTE
DE
ABRAÃO”
chegaram aos 13 anos de louvores na sede regional em vila Perus
Fotos: Mídia - Vila Perus

Componentes do conjunto “Sementes de Abraão” que tributaram dádivas ao Senhor por ano de vitórias

SÃO PAULO-SP – Nos dias
5 e 6 de outubro, a sede regional local, liderada pelo
pastor Joel Barbosa, abriu
oportunidades para a ce-
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lebração da festividade em
reconhecimento às bênçãos
divinas derramadas sobre o
conjunto de varões “Semente
de Abraão”. O departamento

Ministério local ofereceu total apoio ao trabalho realizado

varonil completou 13 anos e a
obra divina desde então tem
sido a grande vencedora em
meio aos desafios.
O tema que congregou a

todos perante a Bíblia Sagrada foi “Varões perseverando
na fé para alcançar a coroa”
(Apoc 3:11).
Conforme se sugeria, várias
congregações participaram do
momento comemorativo, festejando a vitória do departamento que tem como líderes
o pastor Nelson Pereira e o cooperador Luiz de Oliveira. Entoados hinos congregacionais
que deixaram todos cheios
de contentamento e espíritos
renovados perante a face de
Cristo. Vidas tocadas pelo Senhor. A glória foi novamente
revelada. A cantora Eduarda
Amorim participou na qualidade de convidada especial.
De posse da palavra do
Senhor, atuaram como preletores os pastores Marcio
Amorim e o líder regional, Joel
Barbosa. O Pai fez deles instrumentos canalizadores de

Os líderes, pastor Nelson Pereira e o cooperador Luiz de Oliveira

mistérios santos revelados ao
povo que foi avivado e renovado por conta de mais um momento de grande celebração
junto aos átrios santos.

Pr. Marcio Amorim pregou inspirado

Eduarda foi voz de júbilo no templo

Pr. Joel, que é o regional, foi orador

Círculo de oração agradeceu vitórias durante inauguração de novo templo em Bauru
Fotos: Divulgação

Integrantes do círculo de oração adoraram em agradecimento

BAURU-SP – Nos dias 17 e
18 de agosto, Deus cumpriu
mais uma de suas promessas
junto aos irmãos que congregam na regional local, liderada
pelo pastor Wellington Barboza e diaconisa Ivana. Nos dias
se promoveram cultos festivos pela inauguração do novo
templo e em decorrência do

oitavo aniversário do círculo
de oração da sede. Pentecostes ocorreram.
Na abertura, membros da
diretoria local e nacional do CIBEMP, como a missionária Dirce Nicolau, manifestaram presenças. Junto delas, o orador
oficial da noite, o pastor José
Nicolau (segundo vice-presi-

dente nacional da AD Perus).
O ministro pregou sob as inspirações divinas decorrentes
de Romanos 12:2. “A diferença
de uma mente transformada”.
O Senhor aprovou as palavras
de seu servo.
Várias caravanas compareceram ao evento, como a regional de Marilia-SP e o setor
de Jaú-SP, além de congregações locais. O vocal aniversariante louvou com destaque,
assim como oportunidades
foram abertas para convidados. A cantora Meire Souza
adorou, apresentando sucessos contidos em seu CD “No
tempo de Deus”.
Dia 18 quem pregou uma pa-

Pr. regional e esposa recepcionou o segundo vice-presidente

lavra com poder e inspiração foi
o pastor Romildo dos Santos. O
Espírito Santo manifestou a sua
glória novamente, alcançando
corações e virando cativeiros.
Vidas foram transformadas.
Líder regional local, o pastor
Wellington Barboza qualificou
os avanços como uma ocorrência resultante “de muita gra-

tidão pelo voto de confiança
do ministério à sua pessoa. Se
chegamos até aqui é porque
Perus é uma família. Bauru está
em festa”, descreveu.
O grupo das irmãs dispõe da
coordenação da diaconisa Ivana
Barboza, auxiliada pelas dirigentes Mariene, Jasmine, Aurea
e Madalena – todas diaconisas.
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Ampliando visões futuras, regional Morro Doce promoveu culto de evangelismo infantil
Fotos: Francisco Thiesco

Meninas foram separadas durante ministração que cuidou em orientá-las como futuras mulheres

SÃO PAULO-SP – Atenta às
demandas sociais e desafios
espirituais cada vez maiores a
ponto de tentar desestimular
bons costumes e destruir princípios que estruturam as famílias, a sede regional, liderada
pelo pastor Marcos Faverin e
esposa, a diaconisa Eliada Faverin, abriu oportunidade para
importante trabalho evangelístico fosse realizado, focando a
realidade infantil. O culto não
teve data divulgada.
Na liderança do departa-

mento atuaram as pedagogas
e diaconisas Racy Rios e Deuselia Brito, a irmã “Jô.
Chamativo a partir do eixo
temático, o trabalho se desenrolou sob as referências “Chá
de pipas - Eu sou menino” e
“Chá de bonecas - Eu sou menina” e teve como palestrantes o casal que pertence ao
ministério infantil APEC, Osiel
Leal e Zenaide Leal.
No antigo templo, esclarecimentos à luz da palavra santa foram compartilhados aos

Meninos foram separados durante ministração que cuidou em orientá-los como futuros homens

meninos, quando se tratou
sobre as atitudes e comportamentos que precisam ser
vistos e praticados por conta
de um menino cristão. O texto
bíblico de apoio aos comentários se originou da carta paulina aos Efésios, capítulo 6,
versículo 16, ou seja, “Fortalecer-se no Senhor”.
Já nas dependências do
templo-novo, a irmã Zenaide
Leal encaminhou a sua fala
com base em um conteúdo bíblico oportuno, registrado no

segundo livro aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15: “Somos o
perfume de Cristo”. Foram reveladas verdades e ensinadas
lições inerentes às meninas
que se comportam dentro do
aceitável padrão cristão.
Combate à nefasta ideologia de gênero, permissividades, abominações, práticas
sexuais abomináveis à vista
do Criador e atitudes que
colaboram para o desmantelamento familiar constaram
na rica pauta explorada com

Congregação na COHAB Brasilândia
experimentou avivamento
Fotos: Divulgação

O conjunto “El Shadday” que comemorou a primeira década

SÃO PAULO-SP – Congregação pertencente a regional
Parada de Taipas, liderada pelo
pastor Wagner Luis dos Santos,
o trabalho no bairro COHAB
Brasilândia experimentou momentos de grande pentecostes, a partir das celebrações
alusivas ao décimo aniversário
do conjunto do círculo de oração “El Shaday”. Para tanto, foram reservados os dias 21, 22 e
23 de setembro. Dirige a igreja
o obreiro Júnior Gondim.

O Eterno trabalhou de maneira especial junto às componentes do conjunto, vez que a
glória divinal marcou presença
junto à casa o tempo todo.
A líder regional, missionária
Terezinha dos Santos, manifestou apoio junto à liderança congregacional, tarefa esta reservada à diaconisa Elaine Gondim.
A dirigente atuante foia diaconisa Renata Rocha. Um grupo
de auxiliares figurou junto ao
departamento organizador da

festividade, de forma que o Salvador recebeu os tributos com
a devida honra que merece.
Louvores foram pontos elevados do evento. Elaine Mello,
Andreia Silva e Aline Miranda
foram os instrumentos usados
pelo Senhor ao abrirem suas
bocas e exclamarem a alegria
que invadia suas vidas. Destaque especial à cantora Aline
Miranda, que compartilhou
sucessos recentes contidos na
mais recente gravação intitulada “Profetizo cura”. CD já se encontra à disposição dos irmãos.
Quanto às ministrações, todas resultaram do tema central
“Quem tem ouvidos ouça o que
espírito diz as igrejas” (Apoc 3:13).
Como instrumentos de bênçãos junto aos presentes, atuaram sob inspiração do Espírito
Santo as irmãs Anna Dias, Ane
e Letícia Gomes. Em comum,

a manifestação do fogo celestial que trabalhou vidas, virou
cativeiros, renovou e consolou
aqueles que se apresentavam
oscilantes em relação à manutenção da marcha em direção à
Sião celestial.

Missª Letícia pregou numa noite

Aline Miranda atuou adorando

conhecimento
pedagógico
e inspiração divina por conta do casal pertencente à
Aliança Pró Evangelização das
Crianças (APEC).
Cooperado, o culto reuniu
todas as igrejas que formam a
regional, a partir dos setores
que se esforçaram, conduzindo o segmento infantil à sede.
Seis importantes vidas se
renderam ao Senhor, reconhecendo e confessando-o
como único e suficiente salvador pessoal.

Em queda

Pr. Takayama lidera a bancada

Um levantamento do jornal
Estado de São Paulo dá conta que
metade da bancada evangélica da
Câmara dos Deputados não foi reeleita. Entre os 82 deputados ativos, apenas 37 voltarão para uma
nova legislatura, ou seja, 45% deles. O percentual de renovação da
Câmara como um todo foi de 55%,
evidenciando uma perda maior.
A situação do seu atual presidente, Pastor Takayama (PSC/
PR) é sintomática, tendo obtido
votação bem menor em seu estado que há quatro anos. Alguns de
seus membros também perderam
base eleitoral e angariaram menos votos do que o esperado, em
alguns casos precisando depender
do coeficiente eleitoral.

Outubro 2018
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Fotos: Mídia Fco. Morato

CONVITES DISTRIBUÍDOS À OBRA MISSIONÁRIA EM
PRÉ-CONAMPE FRANCISCO-MORATENSE
Visão desde o púlpito para com a nave da igreja sede regional durante ato de abertura de mais um congresso missionário: nova participação maciça dos irmãos

FCO. MORATO-SP – Encorajados pelo sugestivo tema
“Fazendo missões até que Ele
venha” (Mt 28:19), a diretoria
regional de missões promoveu
nos dias 14 e 15 de setembro
a 12ª edição do pré-Congresso
Nacional de Missões do Ministério de Perus (CONAMPE).
Neste ano, o foco foi enfático:
ordem imperativa em se praticar evangelismo até o retorno
em glória de Jesus Cristo.
À frente dos trabalhos
figuraram membros investidos na qualidade de Agentes

Missionários, liderados pelo
diretor regional de missões,
o evangelista Fernando Barbosa. Líder regional, o pastor Josué de Oliveira Ottavio,
ofereceu total apoio ao evento, congregando a si demais
membros da diretoria e líderes setoriais diversos.
Departamentos se colocaram em louvores a Deus, sempre obedecendo a temática
evangelismo. Além de hinos
que carregaram dramatizações, se ouviram adorações
apresentadas pelo coral “Cor-

bã”, Lene Rodrigues e Ítalo Ribeiro. Especiais adornamentos
foram destinados ao templo,
chamando e despertando as
atenções à obra missionária.
Cheio de graça e inspiração,
na noite de sexta-feira o cantor
Esdras Lima foi contemplado
com bom espaço de tempo,
quando não apenas adorou
ao Pai como e principalmente
pregou sob grande influência
do Espírito Santo. Vidas sedentas tiveram oportunidade de
mitigar a sede espiritual junto
à fonte bendita de salvação. A

Participações dos obreiros se processou de uma forma maciça, prestigiando o congresso de missões

Ministrações foram impactantes, patrocinando refrigério na alma de muitos: consciência missionária

igreja se renovou.
Sábado foi dia de muita
alegria aos pés da cruz. De
louvores temáticos, passando
por testemunhos dramáticos,
o desfecho do culto foi algo
beirando o sobrenatural. Novamente a compaixão divina
se mostrou presente, mediante corações que foram poderosamente tocados. A mensagem oficial ficou à conta do
pastor Oswaldo Júnior.
Festa cooperada, avivada
e abençoada, foi encerrada
domingo, mediante o “Culto

da Família”. Partes musicais se
revezaram perante oportunidades, restando ao preletor,
pastor Elizeu Mendonça, a
chance de emplacar uma poderosa mensagem de fé e encorajamento missionário, incentivando o povo a que seja
muito mais participativo junto
às missões.
Informações relataram
que ao término do trabalho,
quatro preciosas vidas aceitaram a Cristo, reconhecendo-o como único e suficiente salvador.

Agentes devidamente trajados com cores de países onde o Ministério atua portaram bandeiras das nações

Esdras cantou e pregou a palavra

O trabalho missionário na regional tem como responsável o evangelista Fernando Barbosa: resultados
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Varões chegaram ao quarto aniversário no Jd. do Bosque
Kézya Antunes

O conjunto de varões “Sementes da Fé”: quatro anos de vida

CAPIVARI-SP – De 10 a 12
de agosto, a congregação local, liderada pelo obreiro Claudinor Celestino da Silva, promoveu o quarto aniversario
do grupo de varões “Sementes
da Fé”. A igreja pertence ao
setor Alto Castelane.
Dias de alegria, regozijos,
adorações e testemunhos na
presença divina assinalaram
mais um grande momento da

igreja que tem experimentado
um crescimento físico e espiritual impressionante. Destaque às cooperações que em
elevado número, contribuíram
para alegrar ainda mais o coração do povo.
Adorações foram remetidas ao trono de poder e graça. Pela misericórdia divina,
o Senhor recebeu os tributos
como sacrifícios perante as

suas narinas e respondeu com
amplas operações de milagres
e maravilhas, enchendo de
contentamento os corações.
Convidadas especiais, atuaram como cantores Suleide,
Suélen e Jaqueline.
O tema que referendou o
evento, oferecendo vasta argumentações às ministrações
da palavra santa foi “eu porém perseverei em seguir ao
Senhor meu Deus” (Js 14:8b).
Pregaram os pastores Antonio
Luiz de Oliveira (regional) e
Rafael Mascarenhas.
Na liderança e regência do
vocal varonil “Sementes da
Fé” atuou com extrema competência o cooperador Levi Tavares. (Kézya Antunes)

Pelo batismo, Cordeirópolis amplia membrasia
CORDEIRÓPOLIS-SP – Em
16 de setembro, a regional
local, liderada pelo pastor
João Bosco Souza Torres,
engrandeceu e agradeceu o
nome do Senhor, visto que
testemunhou a descida às
águas de mais sete novos
convertidos que doravante
passam a ostentar a qualidade de membros da igreja e
do corpo de Cristo.
Oriundos de evangelismos,
visitas, cultos ao ar livre e cultos denominados “públicos”,
os novos convertidos foram
submetidos a um rigoroso processo de discipulado, onde foram devidamente orientados

Divulgação

Deus tem dado o devido crescimento à obra em meio a regional

e esclarecidos acerca do que
representa admitir-se ao batismo. Também conheceram
direitos e responsabilidades.
Na oportunidade, culto
em gratidão foi oferecido ao
Salvador, constando de adorações, testemunhos e oferta
de oportunidade às conver-

sões dos inúmeros descrentes
que se valeram da cerimônia e
muitos pela primeira vez acessaram as dependências de
uma igreja evangélica.
Oficiaram o ato batismal os
ministros evangélicos Arlindo,
Wíllian Valério e presbítero
Jair Herculano.

PT: punição a pastores por suposto abuso de poder religioso

Reprodução
Ações de pastores junto ao candidato do PSL tem sido rechaçadas

A informação veiculada pelo jornal O Estado de
São Paulo na terça-feira, 9, é que a cúpula do Partido dos Trabalhadores pretende pedir “maior rigor”
ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em relação aos
pastores que estariam usando suas igrejas para pedir votos para Jair Bolsonaro (PSL).
Um dos argumentos usados é uma matéria veiculada pelo jornal Mensageiro da Paz, da Assembleia de Deus, maior denominação do Brasil. O material trazia uma tabela comparando o que pensa
cada presidenciável sobre “questões de interesse
dos cristãos”.

Outubro 2018
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Informações sobre o 15º aniversário do grupo infantil “Estrela da manhã”
Fotos: Divulgação

O Senhor tem cooperado, ampliando de uma forma maravilhosa o trabalho infantil na sede mauaense

MAUÁ-SP – Nos dias 15 e
16 de setembro, foi comemorado na sede regional local o
15º aniversário do grupo infantil “Estrela da manhã”. Organizados e uniformizados com
roupas temáticas ao pintor,
passaram o recado tecendo
referência ao tema “O maior
pintor do mundo está pintando
a minha história”, tendo como
base o livro de Gênesis.

A liderança do departamento esteve sob a responsabilidade das irmãs Angélica,
Marineide e equipe que novamente fizeram um excelente
trabalho, tanto na decoração
com adornos inerentes ao
tempo como em se tratando
aos louvores apresentados ao
trono da graça.
No sábado, a explanação
da palavra foi feito através de

O templo-sede regional se mostrou abarrotado de crianças e adultos que prestigiaram a festividade

uma apresentação em formas
de sombras. Trabalho diferente que muito chamou a atenção de todos os presentes.
Domingo o culto foi de
ações de graça, quando o
grupo infantil entoou em conjunto com todos os departamentos da igreja os louvores
pré-ensaiados. A palavra foi
ministrada pelo pastor regional Flávio Pena traçando um

panorama da criação.
Durante a festividade, figuraram como convidados
as igrejas da regional que se
esforçaram para trazer suas
crianças, ocorrendo ainda a
distribuição de guloseimas
que deixaram as crianças satisfeitas (algodão doce, pipoca, doces).
A diretoria do Departamento Infantil do Ministério

de Perus local também assinalou presença assim como
os obreiros que se envolveram
com o trabalho participando
efetivamente dos cultos.
Em resumo, Deus operou
grandemente, patrocinando
inclusive meios e oportunidades para que crianças
aceitassem a fé, reconhecendo a Cristo como único
suficiente salvador.

Impacto espiritual foi marca do pré-congresso da UMADEMP Santa Maria
conformidade com o sábio Pre- regência do vocal, que sempre
ceptor, cuidaram de revelar os se apresentou sob o acompanhasantos mistérios sob uma pleni- mento da orquestra musical regiotude pentecostal inesquecível. nal, atuaram os irmãos Leonardo,
Em meio ao quebranta- Denise e Jessica.
mento de vidas, renovo espiritual, cativeiros virados e
lágrimas de alegria perante a
manifestação plena da glória
divina, o evento foi encerrado
debaixo de uma apoteose há
tempos não experimentada.
Na coordenação geral do
evento atuaram o diácono Calebe
Juventude acena positivamente em meio ao derramamento de poder e graça obtido no conclave
Amaral e os cooperadores BruSÃO PAULO-SP – Nas noi- velaram junto ao povo, alegrando- Souza, Damasceno, Caieiras
no Lemos, Eduardo e Wagner. Na Pr. Rogério lidera a regional
e Jaraguá, além das especiais
tes dos dias 31 de agosto 1 e 2 -o mediante a fé professa.
O tema oficial do maior participações do CAMP e do
de setembro, a regional em vila
Santa Maria, liderada pelo pas- evento juvenil em âmbito regio- CIBEMP regionais. Na esfera de
tor Renato Rogério, promoveu nal se refugiou em 2º Crônicas cantores compareceram o cane hospedou a edição 2018 do 7:14: “E se o meu povo, que se tor Bruno Soares, coral “Corbã”
pré-congresso da União da Moci- chama pelo meu nome,se hu- e o quarteto “Ágape”.
dade da Assembleia de Deus do milhar, e orar, e buscar a minha
As ministrações que marface
e
se
converter
dos
seus
Ministério de Perus (UMADEMP).
caram a vida dos jovens e deNo desfecho, dias de impacto es- maus caminhos, então eu ouvi- mais participantes do evento,
piritual decorrente da adoração rei dos céus, e perdoarei os seus ficaram por conta dos pastores
pecados, e sararei a sua terra” A Otoniel Gomes, Cassio Casteremetida ao trono da graça.
Louvores, testemunhos e a divisa foi “Jovens sarados”.
lo, Eric Vinicius, André Bueno
A cooperação foi ótima,con- e Fernando Cardoso (catedral).
ministração da poderosa palavra
de Deus foram medidas que se re- gregando regionais como vila Cada qual ao seu modo e em No destaque, membros da diretoria de mocidade em âmbito regional
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No parque Aliança II, o 21º aniversário do círculo de oração “Eloim”
MAUÁ-SP - Nos dias 14,
15 e 16 de setembro foi a vez
da congregação no parque
Aliança II festejar mais um aniversario do círculo de oração
“Eloim”. A igreja, que pertence
ao setor em Ouro Fino Paulista, comemorou o seu 21º ano
passando assim para a maioridade na presença do Senhor.
Na coordenação atuou a
irmã Aparecida Francini enquanto que na direção do grupo
“Eloim” trabalhou a irmã Julia e
equipe de abnegadas servas do
Altíssimo que sob grande união
realizaram belo trabalho.
O tema escolhido foi João
14:7: “Se vós me conhecêsseis
a mim, também conheceríeis
a meu Pai; e já desde agora o
conheceis, e o tendes visto”. A
partir dele mensagens podero-

Fotos: Divulgação

O círculo de oração “Elohim”, que completou 21 anos de vitórias baseadas na fé no invisível: resultados positivos

sas foram pregadas e o Senhor
tratou cada coração conforme
as necessidades sugeridas pelos que alcançaram quantitativo de fé suficiente para obter
as bênçãos distribuídas.
As igrejas pertencentes ao
setor se fizeram presentes trazendo os seus grupos, garantindo excelente cooperação.
Conjuntos adoraram ao Pai,

tributando louvores com excelência ao Criador.
Na abertura do trabalho
coube ao pastor regional ministrar palavra de encorajamento e esclarecimento
quanto a importância de conhecer-se a Deus com profundidade para que as necessidades sejam perfeitamente
atendidas através da fé.

Conjunto de varões rendeu gratidão no jardim Damasceno

Varões do conjunto “Adoradores do Rei”, vibraram pela festa que o Senhor lhes permitiu na sede

SÃO PAULO-SP – Sob o
tema “O Senhor é contigo,
homem valoroso” (Jz 6:12),
a sede regional em jardim
Damasceno se reuniu, prestigiando o ato festivo que sacramentou mais um ano de vitórias concedidas pelo Senhor,
aos componentes do conjunto de varões “Adoradores do
Rei”. Os cultos comemorativos
ocorreram nos dias 21, 22 e 23
de setembro.
Na realidade, além de evidenciar a graça divina manifesta em cada um dos componentes, a festividade se configurou

no último grande evento promovido na sede sob a gestão do pastor regional, Edson
Arantes que dias depois seria
desempossado. Frente aos varões atuaram como líderes o
presbítero Renato Bezerra e o
diácono Marcos.
Vários conjuntos varonis assinalaram presenças, assim como
cantores da sede e mesmo de
setores da regional se revezaram
nos momentos de adorações
remetidas ao trono de poder e
glória. Em meio a esses que se
expressaram na chamada “voz
solo”, destaque ao cantor Gilmar

– muito bem sucedido na escolha de suas canções.
Cultos avivados, preletores
cheios de conteúdo divino,
prontamente compartilhados
com a massa presente.
Na abertura, a mensagem
ficou a cargo do pastor Benílton Alan. Sábado o preletor foi
o pastor Júlio Silva enquanto
que fechando o rol dos oradores, atuou no domingo sob
grande inspiração o pastor Jairo Araújo. Fogo celestial desceu, vidas foram transformadas e o povo cheio da graça e
do poder pentecostal.

Sábado o pastor setorial
Paulo Moreira foi usado nas
mãos de Deus, pregando uma
mensagem que fez tremer o
corpo e o coração, vez que o
Consolador alcançou lugar e
completou a boa obra. Vidas
renovadas e vivificadas pela
palavra que trabalhou com
propriedade o ser de cada um.
Domingo foi realizado o cul-

to de ações de graça em meio
ao “Culto da Família”, quando
todos os departamentos se
apresentaram em louvores e
adorações ao Salvador. Especialmente, o conjunto “Eloim”,
que na qualidade de aniversariante, obteve a merecida
prioridade em suas apresentações. Na ministração atuou a
cooperadora Marlene.
Ainda como colaboradores
em termos de adorações, a
festividade recebeu vozes de
Priscila, o cantor Gideão e a
cantora Eliana.
O pastor local Reynaldo
Francini ficou muito satisfeito,
apesar que ainda colecionando pouco tempo à frente da
igreja, já colhe os resultados
resultantes da fé incondicional
no Todo Poderoso.
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EBFO encerrou atividades do último trimestre em Maracaí
Fotos: Divulgação

Além da maciça participação de obreiros e lideranças na EBFO, destaque à comunhão compartilhada

MARACAÍ-SP – Regional
liderada pelo pastor Cleomar
Barbosa, a AD Perus local promoveu e hospedou ao longo
do sábado, 29 de setembro, a
edição anual da Escola Bíblica
Fraternal de Obreiros (EBFO),
principal evento direcionado
aos ministros, obreiros e líderes de departamentos.
Presidente nacional, o pas-

tor doutor Elias Cardoso, compareceu ao acontecimento,
acompanhado dos pastores
Clóvis Ladislau, Oseias Faverin
e Edson Arantes. Dentre outras
caravanas, da regional sediada
em Marília-SP, o líder máximo,
pastor Gilberto Pinto Cardoso,
compareceu, liderando respeitável grupo de obreiros.
Assim que tomou posse

Regional envidou grandes esforços através da Comissão Organizadora do evento e obteve resultados

da oportunidade, o presidente tratou de pregar a palavra,
compartilhou
informações
inerentes ao Regimento Interno, admoestou e esclareceu
eventuais dúvidas junto aos
liderados. Voltou a falar no
período da tarde, repartindo o
tempo com os pastores Clóvis
Ladislau e Edson Arantes.
Dia altamente produtivo,

Vários obreiros foram convocados a integrar o ministério, servindo à obra em suas necessidades

vez que várias decisões foram
tomadas, solucionando problemas de âmbito administrativo. Obreiros foram recebidos junto a regional e outros
galgaram novas responsabilidades em relação aos cargos que passaram a ocupar.
A comunhão foi estreitada e
todos se alegraram perante o
desfecho do evento.

Mesmo se tratando de um
evento especificamente pautado no ensino, Deus trabalhou, inspirando seus servos
que adoraram e os que se
valeram da palavra revelada
para compartilhar experiências, sempre focando manter
firme a confiança e fazer com
que o obreiro invariavelmente
se apresente aprovado.

Chefiados pelo pastor presidente nacional, vários ministros deram suporte ao evento na sede Maracaí

Ministério perde uma de suas pioneiras em meio a regional vila dos Remédios
Arquivo

Dcsa., Natércia deixou um legado irreparável em meio à trajetória como membro fiel

SÃO PAULO-SP – Dormiu no Senhor a irmã Natércia Maria Ribeiro, de 89 anos,
um dos símbolos em termos

de pioneirismo da AD de Perus na regional local. Especificamente, ela servia a Deus e à
igreja no bairro Rochdale, em

Osasco. O passamento ocorreu
no dia 6 de outubro.
Alagoana, transferiu residência para São Paulo em
1951, juntamente com seu esposo. Amantes da obra e esperançosos em seu crescimento,
em 1954 cederam a residência
onde moravam para que ali fosse iniciado o ponto de pregação
da AD Perus na localidade. Foi
neste local que o Espírito do
Senhor falou ao coração de seu
esposo, convertendo-o do pecado e fazendo com que aceitasse
a Jesus Cristo como único e suficiente salvador.
Com o crescimento da

obra, aquilo que era um ponto de pregação se transformou
numa congregação e daí se viu
obrigada a transferir-se da residência, estabelecida à rua
Águas de Lindóia. Esta mudança se deu em 1958, quando a igreja ocupou imóvel nas
imediações (rua Águas da Prata).
Passados 57 anos, em 2015
a igreja retornou para a casa da
irmã Natércia, para que fosse
feita a ampliação do templo da
Assembleia de Deus Jd. Rochdale. O povo do Senhor se reuniu na residência dessa abnegada serva de Deus até o dia 6 de

novembro de 2016.
Resultante desse tipo de cooperação com o trabalho e cheio
de vida, a congregação cresceu
e com apoio de todos se transformou em um setor, abarcando
a si outras quatro congregações.
Na EBFO/Convenção de
2018, aos 88 anos, a irmã Natércia foi consagrada ao cargo
de diaconisa na sede nacional,
evento que se transformou
em uma grande festa, levando
muito às lágrimas de alegria.
Sua partida ao reino de
glória deixa um exemplo de fé,
dedicação, zelo, perseverança
e fidelidade à obra do Senhor.
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Boa cooperação assinalou os três anos da igreja e de conjunto intercessor no Adelfiore IX
SÃO PAULO-SP – De 27 a 29
de setembro, a congregação
jardim Adelfiore IX, pertencente ao setor jardim Adelfiore,
Perus, se uniu para comemorar
o terceiro aniversário desde
que foi inaugurada. No mesmo
dia de sua entrada em operação, foi fundado o conjunto
do círculo de oração “Casa do
Oleiro”. Deus tem feito crescer
a sua obra neste curto período.
No culto inaugural realizado na sexta-feira, 27, o pastor
setorial, Oseias Faverin, se viu
impossibilitado de comparecer ao evento para abri-lo.
Enviou como representante
o irmão Julio César. Todavia,
sua esposa, a diaconisa Ana
Paula de Lima Vendramini Faverin, responsável setorial pelos eventos femininos, acusou
presença, cumprimentou as irmãs e meditou trecho bíblico
com as lideradas.
Líder local e dirigente da congregação desde que a mesma
fora iniciada, o pastor José Fernandes Ferreira da Silva, agradeceu a presença de todos os
membros, sobretudo das componentes do circulo de oração.
“Muito emocionante recordar
que um dia imaginei a necessidade de abrir um ponto de pregação nessa rua; o Senhor fez
mais – nos deu uma igreja que
já exige espaço maior”, admitiu,
referindo-se ao salão diminuto,
medindo 6m x 4m.
Sexta e sábado o trabalho
foi liderado pelo ministério feminino local. A coordenadora,
diaconisa Elzeni Maria Santos
Silva, se encarregou de dirigir os

Fotos: Célio Campos

Componentes do conjunto “Vaso do Oleiro” que se alegraram adorando ao Pai: três anos de vitórias

cultos, dividindo participações
com as dirigentes do conjunto
“Casa do Oleiro”, diaconisa Daniela Costa e irmã Maria Helena. O vocal teve como regentes
as irmãs Áurea e Daniela.
O tema que abarcou ambas
celebrações foi “O Senhor dos
Exércitos está conosco; o Deus
de Jacó é o nosso refúgio” (Sl
46:11). E a partir dele se originaram mensagens de poder,
virtude, graça e admoestações
em como fazer mais e melhor
para se prestar cultos, a partir do exercício necessário da
confiança no Criador.
No culto inaugural, por
exemplo, o jovem Anderson
Lucas (sede) foi o canal de bênçãos ao povo, explanando opiniões acerca do texto bíblico. Deu
lugar e o Senhor convencionou
usá-lo com graça e inspiração
em sua ministração. “Quem
muito reclama, pouco adora.
Momento é de confiarmos mais
e mais em Cristo e seguirmos
rumo à vida eterna”, ordenou.

que a igreja testemunhasse
foram oferecidas aos irmãos.
Do púlpito a nave, servos de
Jeová tiveram chances de externar sentimentos decorrentes das vitórias contabilizadas
no período de marcha vitoriosa da igreja e do conjunto.
“Nossa luta requer constância, firmeza e sequência
para alcançarmos o que buscamos. Deus tem sido fiel às
nossas petições. Nos enchamos de coragem e vamos
avançar mais e mais. Ele é
quem nos sustenta. Sabemos
que podemos caminhar porque sua presença permanecerá em cada coração”, destacou
a diaconisa e componente do
conjunto, irmã Maria Edite.
Maria José Ferreira veio
de longe. É de Cabo de Santo
Agostinho-PE. Seu sonho era
participar de uma festividade
ao lado da filha que reside em
São Paulo e congrega na igreja. Neste ano foi possível.
“Jamais se permita questionar das promessas divinas.
TESTEMUNHOS
Ele faz, ele cuida em cumpri-las. Precisamos fazer o mais
Em meio aos cultos festi- simples, isto é, confiar. Falo
vos, várias oportunidades para com propriedade, pois espe-

Liderança: diaconisa Elzeni Silva e as dirigentes, diaconisa Dniela Costa e irmã Maria Helena: trabalho conjunto

rei com paciência no Senhor e
ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor e hoje estou
feliz, enaltecendo o nome do
Eterno junto de minha filha. É
benção demais para uma única pessoa”, se emocionou.
A festa se encerrou domingo, mediante o “Culto
da Família”, quando adolescentes, varões e o conjunto
“Casa do Oleiro” voltaram a
se apresentar, adorando ao
Senhor por mais um ano de
existência da congregação.

Dcsa. Paula prestigiou o acontecimento

Pr. José Fernandes dirige a congregação
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PELO OITAVO ANO, GRUPO VARONIL DA UMADEMPEM REALIZA CONGRESSO EM MAUÁ
Fotos: Mídia Mauá

Assentos existentes na sede regional local foram destinados para acomodar integrantes do UMADEMPEM

MAUÁ-SP – Nos dias 31 de
agosto e 1 de setembro, ocorreu na sede regional local a celebração do oitavo aniversário
da União Masculina da Assembleia de Deus Ministério de Perus em Mauá (UMADEMPEM).
Conforme dados apresentados
pela Comissão Organizadora,
o grupo reuniu cerca de 300
componentes, liderados pelo
presbítero Roberto Gonzaga,
pastor Celso Ferreira, diácono
Emerson e o cooperador Josué.
Vidas converteram-se a Cristo
durante o evento.
O tema que inspirou as
ações partiu de Lucas 5:5, ou
seja, “E, respondendo Simão,
disse-lhe: Mestre, havendo
trabalhado toda a noite, nada
apanhamos; mas, sobre a tua

Noites pentecostais se completaram a partir de lindas adorações e ministrações da poderosa palavra divina

No destaque, membros da diretoria da UMADEMPEM: esforços ilimitados para que o evento ocorresse

palavra, lançarei a rede”.
A abertura do evento dispôs
de muitos comparecimentos.
Superlotada, a sede regional
contou com a presença do pastor Isaías Oliveira (Catanduva-SP) que trouxe uma palavra repleta de benção e muita unção.
Sábado o pastor regional
Flávio Pena pregou mediante

grande inspiração. O Espírito
Santo capacitou o seu servo,
permitindo uma explanação
muito oportuna sob grande
ambiente assinalado pela glória que acabou derramada sobre toda a igreja.
Em meio aos convidados e
participantes do evento, o sábado ainda permitiu com que

se ouvisse o grupo de varões
da Catedral que apresentou
louvores. O coral da Assembléia de Deus – ministério
Madureira também somou
adorações ao Eterno. Vocal
do CIBEMP e os adoradores
Maicon Bonfim, trio “Precioso
Bálsamo” engrandeceram ainda mais os tributos remetidos

ao trono de poder e glória.
A igreja ficou repleta com
os congressistas que tomaram
conta de quase todo o espaço,
permitindo uma recepção muito calorosa. A cooperação da
igreja foi maciça, assim como
fizeram os convidados que tiveram especiais participações
junto à programação festiva.
No fechamento do ato festivo, todos se submeteram
ao culto em ações de graças
que a igreja ofereceu ao Maravilhoso. Departamentos se
alternaram nas adorações
e a palavra foi pregada pelo
pastor setorial que atua no
jardim Colúmbia, irmão Edmílson. Novamente o Senhor
visitou o seu povo de uma
forma toda peculiar.

Vila Nova Jaraguá festejou os 35 anos do departamento “Cântico dos Serafins”
Fotos: Divulgação

Alegria vinda desde o alto céu pairou em meio às membros do conjunto de intercessão “Cântico dos Serafins”

SÃO PAULO-SP – Sob o tema
“A unção que despedaça o jugo
– Is 10:27”, a AD Perus em vila
Nova Jaraguá, promoveu e hospedou cultos comemorativos ao
35° aniversário do grupo “Cân-

tico dos Serafins” . Presentes
contemplaram as mãos divinas
se estenderem em atenção aos
clamores, distribuindo bençãos.
Cultos ocuparam o período
compreendido de 13 a 15 de

julho quando muitos se dirigiram ao templo e cultuaram ao
Pai, aderindo aos motivos que
encheram de contentamento a
boca de cada componente do
conjunto aniversariante. Diver-

sos conjuntos se apresentaram
adorando em face das oportunidades que tiveram.
Na direção atuaram as dirigentes Helena Rocha, Kelly
Vieira e Rosângela Lacerda. Na
regência trabalharam Isabel,
Márcia e Viviane.
Pregaram a palavra santa as
missionárias Marinalva, Elenice Caldas e Cristina Maranhão.
Instrumentos
especialmente
usados com muita propriedade
para comunicar aos presentes a
real vontade divina.
Como dirigente local atua o
obreiro Gildésio Souza Moreira.
No setor o responsável é o pastor Davi Pereira enquanto que a
regional Jaraguá tem como líder
o pastor Fernando Sartini.

Casal atua na direção da igreja
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Em agosto, juventude interiorana promoveu pré-congresso debaixo de pentecostes

Fotos: Mídia Maracáí
Nave do templo-sede regional praticamente foi ocupada pelos jovens durante o pré-congresso

MARACAÍ-SP – Nos dias 3,
4 e 5 de agosto, o segmento
juvenil regional esteve em festa, promovendo a edição anual do pré-congresso da União
da Mocidade da Assembléia
de Deus do Ministério de Perus (UMADEMP). Dias em que
o Consolador trabalhou com
propriedade, alcançando vidas.

Liderada pelo pastor Cleomar Barbosa, a regional
envidou esforços, cooperando ativamente com a mocidade, mediante excelente
cooperação e participações
de representações musicais,
como CAMP, CIBEMP e demais adorações remetidas
ao trono da graça.

Grupo de louvor e adoração atuou durante todos os cultos, enaltecendo o nome santo do Senhor

O tema que abrilhantou
o evento foi “Enche-me até
transbordar”, fazendo com que
os presentes à igreja fossem visitados por gente do céu.
No culto de abertura, pregou o obreiro Cleber Guedes
(Presidente Bernardes-SP) enquanto que na noite de sábado o orador foi o pastor Wag-

ner Luís (São Paulo). No culto
de encerramento, o pastor
Yago (Paraguaçu Paulista-SP)
se encarregou de pregar a poderosa palavra do Senhor.
Além dos vocalistas do conjunto da mocidade, diversos
cantores da regional, setores e
congregações se intercalaram
nos momentos de render tri-

butos ao Pai.
Líderes, Jaqueline Mota,
Samela, Rodrigo Santos e
Natália Souza se mostraram
felizes com os resultados
obtidos, a partir de batismo
com o Espírito Santo, salvação de almas e renovações
de vidas mediante a descida
do poder celestial.

Festividade dupla resultou em avivamento setorial no Alto Castelani
CAPIVARI-SP – De 23 a 25
Kézya Antunes
de agosto, o setor local, liderado pelo pastor Maurício
Gomes, ergueu vozes e clamou com força, em tons de
gratidão e alegria, pela passagem de mais um ano festivo, destacando os segmentos
missionário e varonil. O Espírito Santo bradou de uma forma peculiar.
As celebrações se proces- Varões dedicaram parte dos tributos e adorações ao Eterno através de lindas canções entoadas
ram pela oportuna coopera- Vítor Campos e Denílson de
saram sob o tema “Estejam (1ª Cor 16:13).
vigilantes,
mantenham-se
Os líderes se uniram e jun- ção do Salvador. Samuel Viei- Oliveira atuaram à frente do
firmes na fé, sejam homens tos cuidaram de comandar os ra respondeu pelo segmento vocal varonil.
Além dos louvores entode coragem; sejam fortes” cultos, beneficiados que fo- missionário enquanto que

ados pelo vocal do conjunto
de varões que patrocinaram
verdadeiro alarido santo em
meio à igreja que foi avivada,
conjuntos visitantes contribuíram com os momentos de
adorações. Os cantores convidados foram Diego Teixeira e
Carlos Eduardo.
Como portadores de uma
palavra de fé, encorajamento
e revestimento santo atuaram
na qualidade de preletores
os pastores Antonio Luiz de
Oliveira, Guilherme Ferreira e
Mateus Pires. (Kézya Antunes)

No jardim Mauá, conjunto intercessor “Lírio dos Vales” cravou 32 anos de vitórias
MAUÁ-SP – Sob o tema
“Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus” (Am
4:12), a igreja local, sob a direção do diácono Júnior Accioli,
rendeu gratidão ao Eterno pelos
32 anos de vida espiritual com
muita musculatura permitida
ao conjunto “Lírio dos Vales”.
Cultos foram realizados nos dias
21, 22 e 23 de setembro.
Líder regional, o pastor Flávio Pena compareceu ao even-

to, realizou a abertura oficial e
enalteceu a perseverança de
cada componente. Posteriormente pregou, assim como fizeram a missionária Arlete e a
cooperadora Valéria. Deus falou
com muita propriedade e vidas
foram transformadas.
Além do conjunto que tem
como coordenadora Joyce
Leite e líder a diaconisa Rute
Marques, convidados se alternaram nos dias, adorando ao

Salvador na beleza de sua santidade. Cantores como Talita,
Erica Castro e Gilvanise ampliaram o rol dos convidados
especiais.
Pastor responsável pelo setor jardim Oratório, a quem a
congregação local está ligada,
o obreiro Fernando prestigiou o
evento a exemplo dos demais,
se tornando co-partícipe do
momento de alegria inenarrável perante o Galardoador.

Divulgação

O conjunto “Lírio dos Vales” que fez 32 anos; à direita, o dirigente local, diácono Júnior Accioli
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Edição anual do pré-CAMP distribuiu bençãos e
avivamentos ao povo de vila Perus

Pr. Wagner Moraes durante pregação

Presbítero Samuel Coutinho foi usado

SÃO PAULO-SP – A oitava
edição do pré-Congresso de
Adolescentes do Ministério
de Perus (CAMP), realizada
nos dias 14 e 15 de setembro em vila Perus, resultou
na plena distribuição de bençãos e patrocinou grande avivamento aos que tomaram

lhosos endereçaparte no maior
dos ao trono de
evento envolvenpoder e graça.
do inclusos nessa
Te m p l o - s e faixa etária. Lidede totalmente
raram o evento o
repleto nos dias
pastor Elizeu Carde celebrações,
doso e o diácono
o povo não deiCarlos Rosa.
xou de ouvir com
O tema ofiatenção, temor e
cial do acontecitremor as menmento foi “Caiu a
sagens que se
chuva, transborseguiram.
daram os rios, soNa noite inaupraram os ventos
gural a respone deram contra
sabilidade
em
aquela casa, e ela
pregar
recaiu
não caiu, porque
aos ombros do
tinha seus alicer- A cooperação foi excelente em meio à realização do CAMP anual
pastor
Wagner
Moraes, ficancom
liberdade
total.
Distribuíces na rocha” (Mt 7:25) endo
a
noite
de
sábado
para as
quanto que a divisa apontou ram oportunidades para testepara “Adolescentes em cons- munhos e adorações, como as considerações apresentadas
trução; construindo sua casa que compartilharam os canto- pelo presbítero Samuel Coures Eduarda Amorim e Felipe tinho. Deus trabalhou ao usar
sobre a rocha”.
Amparados e apoiados Faikas. Sem deixar de desta- os seus servos. Pentecostes,
pelo corpo ministerial, lidera- car que o vocal foi, disparado, renovações e bênçãos se codo pelo pastor regional Joel o grande destaque festivo, locaram à disposição do povo.
No manhã do dia do encerBarbosa, líderes trabalharam mediante louvores maravi-

Fotos: Mídia Vl. Perus

Felipe Faikas adorou como convidado

Líderes realizaram excelente trabalho

ramento, uma palestra englobando temas de apelo social
que se mantém pautados,
como sexualidade, namoro,
internet e ideologia de gênero, foi objeto de discussão e
análise por conta do presidente nacional do CAMP, pastor
André Bueno.

“Noite de Milagres” concluída sob derramamento de poder celestial e conversões diversas

Fotos: Divulgação
Aglomeração de pessoas durante os cultos de curas divinas e milagres foi excelente em meio à sede regional

FCO. MORATO-SP – Foram
dias – ou noites como queiram – onde o Espírito Santo
operou com liberdade total
perante o povo que abrindo
os corações, deu lugar para
que a glória divina se tornasse realidade perante a face de

obreiros, líderes, membros e
congregados. Isso se refere
aos cultos que assinalaram
as “Noites dos Milagres”, celebradas na sede regional no
final do mês de setembro.
Mesclando louvores e adorações, além de poderosas

ministrações da palavra santa, a igreja recebeu respostas
maravilhosas aos clamores
apresentados. Vidas transformadas, cativeiros virados,
libertações constatadas, milagres, curas e muitos aceitaram
a Jesus, reconhecendo-o como

único e suficiente salvador.
Analisando os resultados
práticos, o pastor responsável
regional, Josué Oliveira Ottavio, destacou que eventos
dessa natureza permitem um
congraçamento maior e aprimora a tarefa satisfatória de
servir ao Pai.
“Vivemos em momentos
espirituais desafiadores. A
igreja precisa correr, antecipar-se, proporcionar meios e
maneiras de fazer com que o
crente se mantenha envolvido, sinta desejos em estar na
casa de Deus. Pela misericórdia comungamos, sentimos
Deus em nossas vidas e adoramos com propriedade o Redentor. Fechar o evento com
mais de dez conversões é algo
satisfatório. O Senhor recompense cada um”, desejou.

O líder regional, pastor Josué Ottavio
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Grupo de adolescentes “Zuriel” fez 14 anos na sede regional em Bragança Paulista
gratidão ao Senhor por mais um
ano de vida. São 14 anos de muitos louvores e adorações remetidos ao trono da graça. A festa
ocupou o dia 29 de setembro.
Diversos conjuntos pertencentes às igrejas que gravitam
no entorno da sede foram
convidados e compareceram.
Além de adorar, tiveram oportunidades e exclamaram a alegria que o Eterno patrocinou
Deus trabalhou de uma forma fenomenal junto aos componentes
BRAG. PTA.-SP – Sob lideran- junto de adolescentes “Zuriel”, em seus corações, tornandoça das irmãs Luzia Souza, Maria órgão oficial da sede regional, -os testemunhas oculares das
Regina e Jozinei Almeida, o con- levantou as mãos em sinal de providências divinas em meio
Fotos: Divulgação

MAUÁ-SP - Nos dias 24, 25
e 26 de agosto, a congregação
local, pertencente ao setor de
Ouro Fino Paulista, comemorou mais um aniversário do
conjunto do círculo de oração
“Monte das Oliveiras”. São 38
anos de muitas batalhas, desafios, propósitos campanhas
e superações mediante confiança plena nas ricas promessas celestiais. Atuou como coordenadora a irmã Erika, que
ao lado de suas subordinadas,
fizeram obra de excelência
confirmada pelo Eterno.
O tema escolhido foi “Vinde
a mim” (Mt 11:28) que inspirou
várias mensagens resultando
em copiosas bênçãos às vidas
que se envolveram no evento.
Abrilhantando a festa, igrejas setoriais foram representa-

aos aniversariantes.
O culto foi dinâmico, interativo, avivado. O momento
foi devidamente celebrado,
sempre com medidas “preparatórias” para o grande
instante da comemoração, a
ministração da palavra santa.
Coube à diaconisa Eliana Avelino (Cajamar-SP) a tarefa de
compartilhar visões espirituais
obtidas mediante revelações.
Bençãos alcançaram a todos.
Lidera a regional bragantina o pastor Moisés de Paula.

No Aliança I, celebrados os 38 anos do conjunto do

círculo de oração “Monte das Oliveiras”

Clamores proferidos por membros do conjunto de intercessões têm resultado em bênçãos aos irmãos

das pelos respectivos conjuntos intercessores que inclusive
dispuseram de espaço para
apresentar os louvores congregacionais. A sede regional
compareceu em peso, me-

diante presença do conjunto
“Rosa de Saron”. Em meio a
vários adoradores, a dupla “Irmãs Lopes” foi outra voz ungida em benefício das coisas do
reino. Givalnice e Jô Almeida

também adoraram.
Na abertura do trabalho,
o pastor presidente regional
Flavio Pena trouxe uma palavra poderosa, o Espírito Santo
moveu os corações Sábado o

Dcsa. Eliana Avelino foi a preletora

irmão Wesley foi “a boca de
Deus” na ministração da palavra, novamente balançando
os alicerces espirituais. Domingo, em meio ao “Culto da
Família”, todos se colocaram
na condição de gratos pelas
bênçãos recebidas, ficando
sob a responsabilidade da
irmã Amanda Ruiz a ministração. O Eterno bradou em
meio ao povo.
A alegria ficou estampada no rosto do pastor local,
Marcos Paulo, que apesar de
estar a pouco tempo a frente
do trabalho já tem colhido os
frutos decorrentes da inabalável fé depositada aos pés
de Cristo. Aliás, a alegria do
líder representou com fidelidade o sentimento do povo
que apascenta.

Festividade anual envolvendo jovens no Ipanema II avivou vidas
Divulgação

Mocidade “Adonai” em êxtase por ano de conquistas elevadas

SÃO PAULO-SP – Igreja estabelecida sob a supervisão
regional da sede no bairro
paulistano Jaraguá, a igreja no
jardim Ipanema II, conviveu
com dias pentecostais, ao celebrar mais um ano de vida,
permitido pelo Senhor, aos
componentes do conjunto de
jovens “Adonai”. Para tanto,
foram separados os dias 14,
15 e 16 de setembro.
Em meio a tantos motivos
para rendição de agradeci-

mentos, o fato de celebrar-se
20 anos de existência foi um
detalhe a parte. O tema oficial
do acontecimento foi pautado
por 1ª Jo 2:14: “A palavra de
Deus vos faz fortes”.
Diversas caravanas cooperaram com os jovens integrantes do conjunto “Adonai”. Remeteram louvores ao Pai em
sinal de agradecimento pelas
bênçãos constatadas na trajetória dos jovens que hospedaram a celebração. O templo

se manteve repleto o tempo
todo. Convidadas especiais, as
cantoras Núbia e Débora abrilhantaram a festa.
Pela ordem dos dias, pregaram Jhonatas Faria, diácono Felipe Silva e o presbítero
Fawas. O Espírito Santo foi invocado e fez grandes obras em
meio aos irmãos.
A liderança da mocidade
tem na dupla Salatiel e Célia os
seus responsáveis. O dirigente
local é o pastor Jair Batista.
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Conjunto de irmãs “Brilho Celeste” completou 43 anos na sede em Água Vermelha
Fotos: Divulgação

Clamores proferidos por membros do conjunto de intercessões têm resultado em bênçãos aos irmãos

FCO. MORATO-SP – Sob
as poderosas mãos divinas,
ganhou corpo a festividade
que assinalou a passagem do
43º aniversário do conjunto
do círculo de oração “Brilho
Celeste”, órgão oficial da sede
setorial Água Vermelha. Deus
trabalhou, o povo cooperou
e a glória celestial alcançou

vidas em meio aos cultos maravilhosos. Junto do momento
festivo, a igreja comemorou
seus 34 anos de existência no
bairro, sobretudo abençoando-o em nome de Jesus.
Trabalho liderado pelo pastor Elias Ebenézer, apresenta
crescimento e o congraçamento das congregações e

demais convidados, figuraram
como prova cabal da comunhão que impera. Adoradores
como Cíntia Martins e Simone
Evangelista se juntaram aos
demais conjuntos visitantes e
especialmente ao grande vocal aniversariante.
O tema oficial foi “Despertai-vos, mulheres, pois já é a

hora” (Rm 13:11).
Pregaram a poderosa palavra divina o evangelista Marcos
Conceição (Fco. Morato), as
missionárias Andréia de Oliveira (Mauá-SP) enquanto que
Eliane Nunes Ottavio foi quem
compartilhou visões divinas à
luz da palavra santa no culto de
encerramento, no domingo.
O Senhor aprovou usá-los
com maestria, poder e graça,
transformando-os em arautos de
bênçãos compartilhadas à massa
humana, que em elevado número, prestigiou o evento festivo em
prol do conjunto de intercessões.
O setor pertence a regional liderada pelo pastor Josué
de Oliveira Ottavio. A coordenadora setorial é a diaconisa
Dayara de Jesus Oliveira enquanto que atuam como dirigentes as diaconisas Edna,
Eunice e Rute.

Ev. Marcos: mansagem de impacto

Missª Eliane prestigiou lideradas

Pré-CIBEMP assinalou o último final de
semana de setembro em Maracaí
Fotos: Mídia Maracaí

Percebeu-se que a adesão de irmãs em se tratando de regional foi total junto ao vocal do CIBEMP

MARACAÍ-SP – Sob coordenação da missionária Lucélia Marcos Nogueira, demais
membros da diretoria regional, regentes Fernanda Mota,
Lilia Flausino e Fernanda Patrícia, tornou-se realidade a edição anual do pré-Congresso
de Irmãs Beneficentes Evangélicas do Ministério de Perus
(CIBEMP) em meio a regional.
O culto ocorreu na noite de
sexta-feira, 28 de setembro.

Assim que o evento foi declarado aberto por conta do
pastor responsável, Cleomar
Barbosa, a direção foi passada ao ministério feminino
que trabalhou com a devida
competência. O Senhor foi fiel
aos clamores de suas servas,
abençoando-as de uma forma
excepcional junto às tarefas
executadas.
Na presença de um belo
vocal reunindo vozes de diver-

Poder foi invocado e o Espírito Santo derramou bálsamo para toda a igreja, a partir do altar: pentecostes

sas igrejas ligadas à regional,
todos se maravilharam a partir
do tema “Mulheres transformadas para fazer a diferença”.
E foi nele justamente que o
Senhor aprovou usar sua serva
e membro da diretoria nacional do CIBEMP, a missionária
Jacira Mascarenhas (Catedral).
Ao encerrar o evento, a
palavra foi facultada à missionária Miriam Barbosa (Catedral), que sob grande inspi-

ração, foi o canal de bênçãos
escolhido por Deus para compartilhar mistérios junto à
massa humana que foi marcada de forma especial pelo poder emanado desde a palavra
santa. Noite de avivamento e
de transformações.
Maravilhadas e constatando que verdadeiramente
o Senhor visitou-as em seus
corações, mulheres ainda colecionaram motivo extra para

tributar gratidão maior ao Salvador: no apelo, cinco preciosas vidas aceitaram a fé cristã,
reconhecendo Cristo como
salvador de suas vidas.
A coordenadora regional
do CIBEMP, missionária Lucélia
Marcos, agradeceu a Deus e a
todos os irmãos que não mediram esforços para que esse
evento se realizasse sob a qualidade espiritual e organizacional que todos esperavam.
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Em setembro, departamentos completaram anos vitoriosos na congregação Morro Grande
SÃO PAULO-SP – De 21 a 23
de setembro, a congregação local, dirigida pelo pastor Sebastião Miguel e esposa, a diaconisa
Azenaide, se organizou para receber convidados que tomaram
parte nas celebrações alusivas
ao terceiro ano do conjunto “Filhos do Rei” e “Kadosh” que pela
misericórdia do alto chegou ao
primeiro ano. Dias de alegria na
presença do Senhor.
Igreja pertencente ao setor Morro Grande, regional
jardim Damasceno, optou
em escolher como tema oficial das comemorações Daniel 1:13, ou seja, “Então se
examine diante de ti a nossa
aparência, e a aparência dos
jovens que comem a porção
das iguarias do rei; e, conforme vires, procederás para

com os teus servos”.
A membrasia “fechou” com
os departamentos, comparecendo em elevado número nos
dias festivos. Não por menos
que o templo se mostrou repleto e isso alegrou a todos.
Pastor setorial, Ademailton
Rocha compareceu para oficializar a abertura dos trabalhos.
Como visitantes, sede regional,
setor Morro Grande, além das
congregações estabelecidas
em vila Zatt e Damasceno II.
Ambos os conjuntos tiveram
oportunidades para que em caráter de destaque, adorassem
ao Senhor e tributassem adorações ao seu santo nome.
Nas ministrações atuaram
o diácono Emanuel, pastor Edson Arantes e o também pastor
Ananias Barbosa. O Eterno pro-

Fotos: Divulgação

Júbilo e muita alegria em meio aos conjuntos por conta dos resultados positivos patrocinados pelo Senhor

veu os seus servos de argumentos vastos e ungidos, canalizando bênçãos à massa humana.
Na qualidade de líderes
dos departamentos atuaram o
diácono Guedes, cooperadoras Quézia e Adriana, irmãos
Fernando;, Rafael e Fabiana.
Regeram os conjuntos Nathale, Adriana, Robson e Débora.

CONVERSÕES

Resultantes de um amplo
trabalho de evangelismo que
envolveu todos os departamentos da igreja em meio à
comunidade, nos três dias de
festividade cinco preciosas vidas aceitaram a fé, convertendo-se a Cristo.

Outro ponto importante
foi a dramatização de uma
peça teatral com foco na imprescindível santidade – quesito indispensável para que se
contemple a face do Criador. A
igreja se maravilhou, demonstrando contentamento com
mais um grande evento ocorrido em suas dependências.

Vl. Souza:

Pan Americano:

grupo “Shalon”
48 anos do conjunto “Adoração” 16 anos do Grupo
SÃO PAULO-SP – De 1 a
3 de junho, a sede local, liderada pelo pastor Douglas
Márcio da Silva, se reuniu e
celebrou os 48 anos do conjunto “Adoração”. Dias que o
Pai derramou bênçãos sobre
os filhos, reunidos sob o tema
“Transformados pela glória
de Deus” (2ª Cor 3:18). Lidera a regional Jaraguá o pastor
Fernando Sartini.
Sob a regência de Simone
Andrade, Renata Santos e Lucas Medeiros, componentes
do conjunto retrataram nas
canções o amor divino revelado mediante coisas bênçãos

Adolescentes agradeceram ao Senhor por vitórias mediante louvores entoados no templo

Literalmente, o conjunto “Adoração” adorou nas noites festivas

destinadas a cada um dos
adoradores. O Espírito Santo
trabalhou e vidas efetivamente foram transformadas. Além
dos conjuntos visitantes que
somaram tributos ao trono

Liderança realizou um bom trabalho e teve a cooperação divina

da glória, participaram como
convidadas especiais as cantoras Léa Silva, Leticia Gomes e
Grace Vilela.
Momentos de enlevo espiritual se constaram a partir de
poderosas mensagens pregadas pelos oradores, as missionárias Nora Nei, Rúbia Araújo,
Helenice Caldas e o pastor Fabrício. Principal resultado foram
duas conversões consolidadas.
Atuam como líderes do
conjunto o cooperador Elizeu Roma, Angela Henrique,
David F. da Silva e Renata
dos Santos.

SÃO PAULO-SP – Sob o
tema “Põe-te em pé, e falarei
contigo” (Ez 2:2), os adolescentes da sede regional em
vila Souza festejaram a passagem do 16º aniversário desde a sua existência. À frente
como líderes trabalharam os
diáconos Carlos Elias Farias e
Isaías Timóteo. Suas esposas
cuidaram de acompanha-los
junto aos desafios. Cultos
ocuparam as noites dos dias
5, 6 e 7 de outubro. Lidera a
regional o pastor Vantuil Ribeiro de Souza.
Sob a regência das irmãs
Vanessa e Júlia, os componentes tributaram dádivas
ao Senhor. E dispuseram do

acompanhamento da orquestra da regional e vários
conjuntos convidados que
se maravilharam em meio
às bênçãos contempladas na
face de cada adolescente do
conjunto “Shalon”.
A palavra divina foi contemplada com o devido espaço de tempo em maio aos
cultos, permitindo com que
os oradores discorressem com
amplitude os mistérios santos
que se revelaram no período.
Compartilharam com o departamento os pastores Ivair Albano Marques, Fábio e Nílton.
Deus fez coisas tremendas em
meio à igreja. Duas vidas aceitaram a Cristo.
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Campo Limpo Pta. promoveu pré-CIBEMP cujas marcas foram renovações e novidade de vidas
CPO. LIMPO PTA.-SP – Nos
dias 14 e 15 de setembro, a regional local, liderada pelo pastor Eliseu Rodrigues e missionária Iraci, promoveu a edição
anual do pré- Congresso de
Irmãs Beneficentes Evangélicas do Ministério de Perus (CIBEMP). O tema oficial foi “Mulheres marcadas para fazer a
diferença”, em consonância
à divisa bíblica “Desde agora
ninguém me inquiete; porque
trago no meu corpo as marcas
de Cristo” (Gl 6:17).
Hinos pentecostais ocuparam espaços em meio aos devocionais das noites, sempre
contando com grande adesão
de congressistas e especialmente da orquestra regional.
Essa união arrancou elogios
sinceros do pastor que lidera
a regional, rendendo reconhecimento aos esforços de cada
participante. O primeiro grande ato na abertura da festividade foi apresentar as membros da diretoria.
A liderança se restringiu à
missionária Iraci Rodrigues e
diaconisa Elenice Simoni. Cinco coordenadores gravitaram
no entorno do eixo condutor
da festividade: diaconisas
Luciana Ródio Santos, Maria
Aparecida Mariano, Lindaura
Santos, Fátima Rodrigues e
Marinalva Guimarães. Todas
dispuseram de suplentes junto às funções. Quatro coordenadoras somaram esforços ao
evento: cooperadora Andreia
Graciano (louvor), diaconisa
Ilza Barros (back louvores),

Fotos: Mídia - Cpo. Limpo Pta.

Vista do templo-sede em Campo Limpo Pta que hospedou a edição anual do pré-CIBEMP: poder do alto

Marlene Nascimento e Danielle Cristina Santos (eventos), além da diaconisa Ivanilda Tenório (recepção). Na
regência do vocal atuaram
Ângela Rosa Silva e a cooperadora Andreia Graciliano.
Cultos avivados fizeram a
grandeza do acontecimento
que é o maior ato em se tratando de ministério feminino
em âmbito regional. Neles
vários adoradores se apresentaram, como a dupla “Maria e
Donizete, Thauane, grupo de
louvor, Aline, Ilza Barros, Juliana e Débora se alternaram nas
oportunidades. Também atuaram como convidados especiais Andrea Mariane, Adriana
Branca e Viviane Rodrigues.
Na noite inaugural, o convidado foi o pastor Idail Costa, que ministrou após ler

Consolador operou em meio às congressistas: renovo espiritual

Missª Iraci lidera o CIBEMP regional

Cantor em ação durante a celebração

Rute 3:18: “Então disse ela:
Espera, minha filha, até que
saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje
este negócio”.
O preletor enfatizou que
“Deus chega no tempo certo
para remover as pedras e tirar da sepultura se for preciso. Toda vez que você ver alguém entrando em um caos
é por que não tem o amadurecimento da fé soberana.
Deus está regendo todas as
coisas”, apontou.
Antes de concluir, o orador lembrou que “aquilo que
semeamos de madrugada,
certamente colheremos ao
entardecer. Não coma em
outro campo, ou seja,cuidado onde vem se alimentando
espiritualmente. Tem irmãos

Grupo de Louvor em ação: comunhão e invocação do Deus trino

que não sossegam; andam de
um lado para outro. Olhemos
para a ética, valores morais.
Que o nosso caráter seja frequentemente moldado pelo
Senhor”, concluiu.
SÁBADO PRA
NÃO SER ESQUECIDO
A festa do pré-CIBEMP
prosseguiu no sábado, onde a
obra iniciada pelo Senhor na
noite anterior se tornou completa. A execução dos hinos
“Os aprovados” e “Ele veio”
cuidaram de proporcionar a
‘passagem’ para o ambiente repleto de glória, poder e
graça. Não por acaso que irmãs eram renovadas, outras
choravam e se derramavam
aos pés divinos. A glória irradiou-se em meio à igreja, proporcionando um pentecostes
inesquecível.
Ministrou com propriedade a palavra santa a missionária Izabel Valim. Abordou o
eixo temático em Gálatas 6:17)
e adicionou aos argumentos o
texto relatado em João 4:23.
“Deus não te chamou para ser
igual aos outros e sim fazer a
diferença naquilo que faz você
ser forte; é o Deus de Israel
que você serve”, garantiu.
A igreja ‘nadou’ no rio de
bênçãos que nasceu junto ao
trono do Senhor, alcançando
a massa humana que se realizou espiritualmente ao término de mais um grande conclave feminino.
(Com reportagens de Diego
Rocha, de Campo Limpo Pta.)

Liderança realizou belo trabalho de competência indiscutível
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Nove conversões resultaram de festa de adolescentes na sede setorial Pan Americano
Fotos: Divulgação

Adolescentes que pertencem ao conjunto “Shalon” se maravilharam perante as operações divinas constatadas

SÃO PAULO-SP – Setor liderado pelo pastor Douglas
Márcio da Silva, o Pan Americano se maravilhou em meio à
comemoração do 20º aniversário do conjunto de adolescentes “Shalon”. A festividade
ocupou as noites dos dias 27,
28 e 29 de julho, se constituindo em um momento de ale-

gria espiritual inigualável aos
que amam a obra. Ao término,
nove pessoas aceitaram a fé.
Cravado na regional Jaraguá, liderada pelo pastor
Fernando Sartini, o Pan Americano desde então passou
ao comando dos líderes do
departamento aniversariante,
cooperador Evandro Marques,

Boa parte do êxito que se observou no decorrer festivo é mérito do bom trabalho realizado pelos líderes

Gina Marques , presbítero Izaías Martins e Carmen Martins.
Na regência atuaram Danni
Marques e Ágatha Martins.
Representações visitantes
compareceram ao templo e aos
cultos, somando alegrias ao tributarem a Deus louvores. Convidados especiais, os cantores
Thacita Marinho, Léa Silva, Gra-

ce Vilela, Eduarda Amorim, Elizeu Roma igualmente passaram
pela sede em noites alternadas.
Dias empolgantes, vez que
o Criador operou maravilhas.
O tema oficial, “Que carta sois
vós? – 2ª Cor 3:2”, foi referência às argumentações envolvendo ministrações decorrentes das participações dos

evangelistas Marcio, Maurício
e Vinícius e cooperador Jairo.
Pregações que surtiram
efeitos. Ao término do evento, todos se maravilharam,
vez que nove pessoas se renderam ao Pai, confessando os
seus pecados e mostrando disposição para mudar o sentido
de suas vidas espirituais.

Mocidade “Vozes de Júbilo” chegou aos 42 anos durante evento em sede regional bragantina
BRAG. PAULISTA-SP – Nos
dias 5 e 6 de outubro, sob o
tema “Levanta-te, o pai te espera” (Lc 15:18), a sede local,
liderada pelo pastor Moisés
de Paula, se organizou, promoveu e hospedou cultos comemorativos aos 42 anos de

vida vitoriosa concedida pelo
Senhor aos integrantes da mocidade “Vozes de Júbilo”. Dias
de plenitude divina, quando
as mãos santas e poderosas
se manifestaram, decretando
bênçãos aos presentes.
As cooperações foram es-

peciais, vez que diversas representações de igrejas do
entorno se deslocaram à sede,
alegrando em plenitude os
aniversariantes. Assim como
os tais, adoraram ao Senhor
na beleza de sua santidade
e o fogo celestial caiu desde
o alto céu. Em meio a tantas
apresentações, destaque ao
próprio conjunto que em diversas oportunidades louvou
e adorou o Pai por tudo quanto recebeu ao longo desses 42
anos. O cantor Kleber de Oliveira atuou na qualidade de
convidado especial.
Liderado pelo diácono Bruno Pacheco, cooperadores Ricardo Nunes e Caique Gama, o
conjunto retratou com a devida propriedade a importância
em se dar às vontades divinas,
tendo como garantias maiores
recompensas que emanam
desde o trono de poder e glória. Testemunhos de diversos
irmãos levaram todos a esse
sentimento de realização em
âmbito espiritual. O Senhor

Fotos: Divulgação

São 42 anos de muitas vitórias e bênçãos destinadas pelo Mestre aos que passam pelo conjunto juvenil

Atuantes, os líderes tem trabalhado de mãos dadas com o ministério e a obediência rendido frutos ao departamento

falou de diversas maneiras.
Como preletores, a liderança optou em convidar e contou
com as presenças da missionária Eliana de Jesus (Catedral)
e evangelista Ricardo Novaes
(Guarulhos-SP), Instrumentos

que se deixaram usar com liberdade pelo Eterno, culminando em bênçãos incontáveis
ao povo que em grande número testemunhou mais um ano
de grandes conquistas da mocidade bragantina.
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AD Perus manteve tradição com
alvorada e desfile no 7 de Setembro
Fotos: Mídia AD Perus
Mantendo a história assembleiana viva no bairro, Ministério foi às ruas promovendo mais um grande desfile em data magna para o calendário da igreja em sua trajetória voltada em abençoar o bairro e seus moradores

A tradição foi mantida.
O 7 de setembro deste
ano foi palco de dois grandes
acontecimentos, que muito
embora sejam tradicionais
na história vitoriosa da AD de
Perus, invariavelmente nunca
repete os gestos, reações e
adesões dos que cronologicamente aguardam pelo dia que
a “Igreja do Relógio” sai às
ruas, acordando o povo pela
manhã através da alvorada e
emocionando-os no período
vespertino, a partir do desfile.
Quando o relógio assinalou
6h, músicos estavam a postos,
em frente do templo-sede, aptos para iniciar a marcha que
percorreu diversas ruas no en-

torno da igreja.
Com a presença da Guarda Municipal Metropolitana,
que assegurou tranquilidade
ao deslocamento dos músicos e acompanhantes, o desfile musical matinal ganhou
aclives, declives e se fez notório, “tirando” da cama muita gente. Pessoas que aguardam ansiosa e anualmente
pela passagem do cortejo à
sua porta e que consigo trazem filhos, cônjuges, parentes e amigos, novamente se
realizaram, prestigiando os
acordes matinais.
Após diversas passagens,
os músicos se dirigiram para
o ponto de partida, onde

encontraram um ambiente
daquele que enfrentaram ao
partir: cedo predominava a
neblina e fazia frio. Na chegada, blusas foram deixadas de
lado, vez que os raios solares
começavam iluminar o chamado “Dia da Igreja”.
DESFILE
Seguramente o ano de
2018 garantiu ao desfile que
reúne todos os departamentos
da igreja, assim como obreiros
e membrasia, um contingente
excepcional. Se comparado
aos deslocamentos anteriores, a parada foi impactante,
vez que muita gente que tinha

deixado de participar resolveu
retomar o gesto, reinserindo-se no cortejo que deixou o
frontal da Matriz/Catedral e
percorreu vias paralelas.
As bandeiras retratando
a presença da igreja na rua,
abriram o cortejo evangélico,
tendo após as representações
que são ativas no cotidiano
da igreja. Entre um e outro
departamento, faixas eram
exibidas identificando os grupos e sobretudo expressando
palavras de ordens, cujo fulcro
foi destacar os 71 anos de fundação da AD Perus no bairro
e o crescimento que o Senhor
tem patrocinado à obra.
Impactando o bairro, a AD

Perus ocupou a praça Inácia
Dias. Conjuntos adoraram ao
Senhor de forma integrada.
Hinos foram entoados e a palavra pregada no culto ao ar
livre que teve como preletor
o pastor Joinville Albernaz
(vice-presidente).
Assim que o trajeto foi concluído, mediante apoio de uma
guarnição da Guarda Municipal
Metropolitana, e emoção a flor
da pele por mais um ano de bênçãos assegurados ao ministério
pelo Senhor, todos adentraram à
Matriz e clamaram ao Pai, sendo
gratos, implorando sua presença
ao longo de mais um ano a ser
percorrido pela igreja que cresce
a cada instante.

Alvorada deixou a sede do ministério logo cedo e despertou as atenções de toda a vizinhança

Pr. Dr. Elias Cardoso: presidente

Deslocamento de bandeiras demonstrou a presença da igreja nas nações

Departamentos organizados, como os Agentes Missionários, se organizaram para desfilar

Pr. Joinville: 1º vice-presidente

Deslocamento de bandeiras demonstrou a presença da igreja nas nações
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Abertura do Congresso Nacional de Missões impactou vidas em culto na Catedral
De forma impactante, a
abertura do Congresso Nacional de Missões assinalou vidas
que compareceram à Catedral
na noite de sexta-feira, 7. A
data carregou em si dois grandes pontos especiais em nível
de celebrações: cravou os 71
anos de ministério da AD Perus e os 43 desde a inauguração do templo-sede (Matriz).
O primeiro grande ato foi
o ingresso ao local de culto de
várias porta-bandeiras portando os estandartes de países e
estados que assinalam presenças do ministério AD Perus
em suas existências. Paralelamente, Agentes Missionários
completaram o rol, acompanhando-as devidamente trajados com vestimentas típicas

Fotos: Mídia AD Perus
Abertura de mais um congresso de Missões se transformou em evento de grandeza junto à igreja

dos países representados.
Membros do Conselho Nacional de Missões do Ministério
de Perus (CONAMPE), os pastores Flávio Pena, José Antonio
de Farias Filho e Orlando Soares
Silva foram devidamente apresentados e saudados por mais
um grande evento promovido.
Em 2018, o tema escolhido foi

“Chamados para semear”.
Com a nave repleta, o pastor presidente, o doutor Elias
Cardoso, abriu oportunidades
para que líderes internacionais
fossem destacados como pastores em ação missionária. Na
sexta-feira, representantes da
África, Argentina, Angola, Equador, Paraguai e Peru acabaram

notados e se alegraram junto
aos pastores que atuam em localidades nacionais não menos
desafiadoras, como Caetité,
Campo Grande, Cuiabá, Lagarto, Lapão, Maranhão, Minas
Gerais, Petrolina, Porto Alegre,
Rio Verde, São Simão, Teixeira
de Freitas e Umuarama.
Adorações se processaram

por conta de cantores e conjuntos que se alternaram no envio
de hinos sacros ao trono de
poder e graça, como fizeram o
grupo “Gênesis”, cantores Bruno Soares e Kalule. Líderes do
CAMP, UMADEMP e CIBEMP
assinalaram participações.
A palavra foi ministrada
pelo pastor Flávio Pena, que
leu Gênesis 8:15, pregando
oportuna, envolvente, despertadora e incentivadora mensagem salientando as responsabilidades da igreja a partir
da conversão de cada um que
serve a Cristo. O pastor detalhou que frutificar e multiplicar consiste em mais uma autenticidade inerente aos que
se preocupam em viver um
evangelismo real.

Deslocamento de bandeiras demonstrou a presença da igreja em meio as nações: evangelismo

Deslocamento de bandeiras demonstrou a presença da igreja em meio as nações: evangelismo

Organização tem feito dos eventos uma janela de oportunidades para demonstrar sua criatividade

Pr. Dr. Elias Cardoso: presidente

Festividades comemorativas aos 71 anos da AD Perus foram abertas
mediante recall em gestão eclesiástica e financeira

Assuntos envolvendo gestão eclesiástica foram abordados pela liderança

A entrega de dízimos e ofertas
por conta da membrasia, aponta
para a esperança que moralmente se faça boa gestão de recursos,
e a reboque, contas sejam prestadas pelos pastores que hoje também precisam ser gestores.
Na perigosa relação em se administrar dinheiro alheio, mesmo a
obra sendo de Deus, a administração é humana, portanto, passível
de erros, a Presidência aproveitou o

Pr. Flávio Pena atua no CONAMPE

feriado de 7 de setembro, o “Dia da
Igreja”, para efetuar uma espécie de
recall, atualizando normas que regem o financeiro da igreja. Simpósio
dessa natureza já tinha sido ministrado no mês de fevereiro, durante
a Convenção Nacional/EBFO.
Condenando a centralização e
a falta de transparência na administração financeira das igrejas,
foi destacado que esses gestos,
além de não serem éticos, invariavelmente geram suspeitas.
“Quanto mais transparentes formos, mais legitimidade teremos
em nossas ações”, salientou o

pastor doutor Elias Cardoso.
Sempre trazendo ao debate
adequações fiscais que são cobradas pelos órgãos governamentais
que acompanham o cotidiano
eclesiástico, foi ensinado que o
obreiro não deve administrar os
recursos a sós, socorrendo-se
sempre à uma tesouraria e atuante conselho fiscal.
Foi indicado que em havendo
quaisquer dúvidas no trato de
assuntos de natureza contábil,
esclarecimentos serão prestados
pela Catedral, através dos que
atuam na assessoria financeira.
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Tarde missionária convocou igreja a exercer a fé e o evangelismo de forma inegociável

Fotos: Mídia AD Perus
Mensagens patrocinaram avivamento em vidas

A segunda plenária oficial do
Congresso Nacional de Missões
do Ministério de Perus (CONAMPE) foi pontual ao focar assunto
de grande repercussão quando
o assunto é missões. Para tanto,
a tarde do sábado, 8, recebeu
excelente cooperação, advinda
de caravanas que fortaleceram o
trabalho, regado a testemunhos,
adorações e comunhão plena na
presença divina.
O Congresso Nacional de
Missões deste ano foi concebido sob o tema “Chamados para
semear” (Sl 90: 16, 17), em consonância com o divisa “Apareça
a tua obra a teus servos; e confirma sobre nós a obra de nossas mãos”. Como líderes atuam
junto ao CONAMPE os pastores

O pastor Jefferson Concórdia trabalha na África

Flávio Pena, José Antonio de Farias e Orlando Soares Silva.
O culto foi iniciado mediante devocionais, envolvendo a
orquestra regional de Bragança
Paulista-SP, além de cantores
que se alternaram nas oportunidades concedidas. Como
ocorreu, por exemplo, à pessoa
de Manelito (jardim Cachoeira), que “levantou” o povo ao
som de “Calvário” (Luiz de Carvalho). Elaine Mello foi outro
nome que figurou à lista.
Após testemunhos, a oportunidade foi concedida para representações regionais. Araras,
Bauru, Bragança Paulista, Cabreúva, Cordeirópolis, Itapevi, jardim Cachoeira, Mairiporã, Maracaí, Marília, Mauá, Mirandópolis

e vila Souza foram regionais notadas no culto, todas com importante papel desempenhado em
meio ao festivo culto.
A ministração da palavra coube ao pastor em ação missionária
na África, Jefferson Concórdia. O
líder vem atuando em Moçambique, onde as mãos divinas tem se
manifestado de uma forma excepcional, mediante conversões, milagres, expansão da obra e libertações que se processam através de
cultos liderados pelo obreiro.
Serviu-se de Êxodo para
encaminhar uma mensagem
em tons de advertência. Claro,
objetivo e sob autoridade vinda do alto, recomendou que a
igreja jamais admita negociar
o evangelho, ainda que o custo

Mensagens patrocinaram avivamento em vidas

disso resulte em perseguições.
Compartilhando o seu testemunho pessoal e a forma como se
converteu ao Pai, após ter sido preso, condenado a uma década de
prisão. E se serviu do expediente
para conclamar o povo a que entendesse profundamente a valia.
“Assaltava a antiga loja Jumbo Eletro. A casa caiu, fui preso.
Atrás das grades, um ser chamado Luiz Gaúcho, sentenciado a
29 anos de prisão, evangelizava-me diariamente. Aceitei Jesus.
Um dia, mediante um clarão na
parede da cela, fui batizado com
o Espírito Santo. Haviam promessas que eu atuaria n’outras
nações. Isso se cumpriu. O poder do evangelho é tremendo.
Se Jesus promete, basta esperar

– ele cumpre”, compartilhou.
“Não tem negócio. A obra
é de Deus e com Deus não se
negocia nada; obedece as suas
ordens. Precisamos, sim, despertar a chama missionária em
meio às nossas existências. Que
ninguém se furte dessa verdade
– se tomarmos atitudes como
líderes missionários, a igreja
virá conosco. Foi Jesus quem
nos chamou. Assim como José
se manteve firme em suas posições, não admitindo quaisquer
possibilidades de negociações,
precisamos admitir que a responsabilidade missionária não
é peculiar a um departamento
ou mesmo patente ministerial;
ela é de todos, e obviamente,
inegociável”, completou.

Louvores e ampliação da visão missionária foram temas presentes ao culto do sábado à noite
Perante o comparecimento
das regionais Cajamar, Campo
Limpo Paulista, Capivari, Monte Mor, Parada de Taipas, Porto Feliz, Ribeirão Preto, Santa
Gertrudes, São Carlos, Santa
Maria, Santo Amaro e vila dos
Remédios, foi oferecido ao Senhor um grande culto na noite
de sábado, 8, ampliando as celebrações pelos 71 anos desde
a fundação da AD Perus, 43 decorridos desde a inauguração
da Matriz e por conta do Congresso Nacional de Missões.
O tema oficial dos trabalhos
foi “Grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres”
combinado com a divisa missionária “Chamados para semear”.
O pastor José Antonio de Farias
Filho, membro da diretoria do
CONAMPE, foi o introdutor da
noite. Junto dos presentes, recebeu o casal presidencial, formado pelo pastor doutor Elias

dente testemunhou o bom trabalho executado por outros departamentos, sempre oferecendo
novidades à igreja, à obra e se
preocupando na formação estruturada da igreja que se alterna
em decorrência das faixas etárias.
MENSAGEM

Ministério tem se dedicado ao trabalho missionário

Cardoso e esposa, a missionária
Lígia Cristina Marins Cardoso.
Regionais se alternaram louvando com alegria. Da mesma
forma participativa notadas junto às representações do CAMP
e da UMADEMP. Paralelamente, cantores se alternaram,
atendendo chamados para que
adorassem ao Senhor ocupando espaços abertos perante a
concorrida programação.
Também membro do CONAMPE, o pastor Flávio Pena,

compartilhou informações missionárias decorrentes das contribuições, orações e envios de
gente chamada para servir na
qualidade de missionários (as),
no Brasil e fora dele. “Alcançamos 25 países distribuídos pela
América do Sul, África e Europa,
além de 20 dos 27 estados no
Brasil. Desafios grandes, mas as
providências divinas têm sido
maiores, sempre garantindo o
êxito do trabalho”, destacou.
Por sua vez, o pastor presi-

Após ler o texto encontrado
em Mateus 13: 1-23, uma linha
de raciocínio foi pinçada junto à parábola: “Mas o que foi
semeado em boa terra é o que
ouve e compreende a palavra;
e dá fruto, e um produz cem,
outro, sessenta e outro trinta”.
E ali se iniciava a pregação da
memorável noite.
Inspirado e questionando
sob autoridade divina, perguntou qual semente que está viva
em nós? E de pronto se colocou
em responder que “é por isso
que o crente vive a palavra, por

isso que o coração dele é puro.
Você incentiva e ele vai e semeia.
Não somos do ‘agora’, do hoje,
do de repente. No plano espiritual, plantamos e a demora para
colher se processa exatamente
no tempo de Deus”, ensinou.
Autoridade visível foi destinada ao preletor que apontou
a existência de muitos que acabam por se enganar em meio às
coisas do reino.
“Muitos brincam, não compreendem que a semente a
ser plantada não é processada
como um gesto pertinente à germinação visível na terra e sim no
céu. Antes de você tomar uma
atitude errada, murmurar, é necessário orar para que a consciência espiritual seja aclarada e
se enxergue de forma diferente”,
ensinou Fernando Sartini, líder
regional no bairro paulistano Jaraguá, São Paulo.
(Colaborou Diego Rocha)
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Batismo: terceiro trimestre aponta a descida às águas de 742 novos convertidos na Catedral
Ainda que a crise mundial
continue ameaçando a expansão da igreja e seus dogmas,
a verdade é que pela graça
bendita do Senhor, vidas continuam se apresentando até
o altar divino, arrependidas
de seus pecados, confessando
Cristo como único e suficiente
salvador e mais: se submetendo ao discipulado e finalmente cumprindo a justiça divina,
descendo às águas e sendo
batizadas em nome do Pai, em
nome do Filho e em nome do
Espírito Santo. Neste ano, apenas na Catedral, são 742 novos convertidos que tiveram a
vida espiritual regularizada.
No terceiro batismo do
ano, 175 novos convertidos
desceram às águas, na manhã
de domingo, 9 de setembro.
Desses , 89 eram mulheres
86 homens. Somando os três
eventos do gênero ao longo
do ano, a Catedral, que batiza
candidatos advindos de regionais estabelecidas na Capital e na Grande São Paulo, já

Fotos: Mídia AD Perus

A cada três meses, centenas de candidatos descem às águas, sepultando o “velho homem”: arrependimento

oficializou e colocou em perfeito gozo de comunhão 742
pessoas. Entende-se gozo da
comunhão os que se tornam

aptos em participar da ceia
Em março, ocasião em
do Senhor e participantes de que foi realizado o primeiro
departamentos organizados batismo de 2018, 264 pesjunto às igrejas.
soas se apresentaram aptas

para o batismo: 149 mulheres e 115 homens.
No segundo batismo do
primeiro semestre, o número
saltou para 303, sendo o número de mulheres novamente
maior – 155 em relação aos
homens – 148.
O último batismo do ano
na Catedral ocorrerá provavelmente na manhã do segundo
domingo de dezembro.
Quando o assunto é o
quantitativo, muito embora seja necessário frisar que
na mesma data, ao longo de
todo o ano, regionais, setores e mesmo congregações
do interior, n’outros Estados
e mesmo países, oficializam
o cerimonial batismal. Perante esta constatação, o número real de candidatos que se
fazem acrescentar ao rol da
membrasia certamente é bem
maior que o publicado, vez
que o fechamento da conta se
dá anualmente, junto à Secretaria Geral da AD Perus.
(Célio Campos)

Vidas testificam publicamente que o foco passa ser a mortificação da carne: santificação

Desprovidos de condições físicas aceitáveis dispõem de oportunidade para se batizar

Orquestra integrada tem tido especiais colaborações junto ao festivo evento que é o batismo

Vidas testificam publicamente que o foco passa ser a mortificação da carne: santificação

