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249 DESCERAM ÀS ÁGUAS EM MARÇO

DA REDAÇÃO - Na manhã de domingo, 19 de março, a Catedral celebrou o primeiro batismo 
do ano. No total, 249 candidatos desceram às águas; 132 mulheres e 117 homens. Pentecostal, a 
festa pública de testemunhos rumo à nova vida com Cristo, congregou ministros, familiares dos 
candidatos e foi avivada por acordes entoados pela orquestra unida e cantores.

Após anos desafiando a me-
dicina, o pastor Nerival Acioli, 
sinônimo de missões em meio ao 

ministério, descansou. Domingo, 2 
o obreiro foi chamado para a eterni-

dade com Cristo. Páginas centrais

O PRÓXIMO BATISMO ACONTECE NA MANHÃ DO DOMINGO, 18 DE JUNHO

AD Perus cresce no
Brasil e fora dele;
Convenção recebeu trabalho 

em Cambra, Portugal

P r é - U M A D E M P

impactou
juventude da regional V



O Arado Abril 201702

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

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

A MISSIONÁRIA Lígia recebeu honraria pelo bom trabalho realizado perante a Azarias
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SÃO PAULO/SP - A Câma-
ra Municipal realizou na tarde 
da quinta-feira, 9 de março, 
uma Sessão Solene em come-
moração ao Dia Internacional 
da Mulher, no Plenário 1º de 
Maio. A solenidade foi presi-
dida pela vereadora Edir Sales 
(PSD) e homenageou 22 mu-
lheres, entre líderes de movi-
mentos sociais, autoridades, 
militares e empreendedoras, 
por suas contribuições e exem-
plos na sociedade paulistana.

“É uma honra muito grande 
poder presidir esta Sessão So-
lene em homenagem a essas 
mulheres de fibra que tanto re-
presentam a personalidade da 
mulher paulistana e da mulher 
brasileira, e que, sem dúvida, 
merecem ser reconhecidas”, 
disse a vereadora Edir Sales.

Uma das homenageadas foi 
a presidente da Associação Co-
munitária “Azarias”, a missioná-
ria Lígia Cristina Marins Cardoso, 
que tem militado de uma forma 
exemplar perante a associação, 
proporcionando o bem comum 
e promovendo ação social aos 
que necessitam acessar políticas 
públicas. A associação possui vá-
rios programas voltados, inclusi-
ve, aos adolescentes.

O reconhecimento por 
conta do parlamento foi cons-
tatado por cada vereador que 
fazia uso da tribuna.

 “Hoje estamos homena-
geando mulheres que repre-
sentam a luta por direitos e 
espaço na sociedade. Mulhe-
res que no dia de hoje dão 
continuidade à batalha de 
tantas que no passado deram 

suas vidas para as conquistas 
que temos hoje”, ressaltou a 
vereadora Adriana Ramalho 
(PSDB), durante o evento.

A vereadora Isa Penna (PSOL) 
defendeu a necessidade de mais 
representatividade feminina na 
política. “Nós, que somos maio-
ria na sociedade, somos uma 
minoria aqui dentro, e não só 
esse plenário não representa a 
realidade da sociedade brasi-
leira — e portanto não é capaz 
de contemplar suas demandas 
—  como por muitas vezes tenta 
criminalizar as lutas”, disse.

“O Brasil é o 5º país que 
mais mata mulheres no mun-
do, aqui 520 mil estupros ocor-
rem por ano, aqui as mulheres 
são condenadas como mere-
cedoras de violência por conta 
da roupa que vestem, mas ao 
mesmo tempo temos uma das 
três melhores leis do mundo, 
que é a Lei Maria da Penha”, 
destacou a promotora de Justi-
ça Valéria Scarance, que foi ho-
menageada por seu trabalho à 
frente do combate à violência 
contra as mulheres.

“Tenho certeza que muitas 
outras mulheres dessa cidade 
mereciam estar aqui sendo re-
conhecidas, mas acredito que 
essas mulheres que estão aqui 
hoje representam muito bem 
todas as outras mulheres de 
garra que buscam uma socie-
dade melhor”, lembrou a ve-
readora Aline Cardoso (PSDB).

O vereador Gilberto Nasci-
mento Jr. se encarregou de fazer 
as honras da Casa, efetuando a 
entrega da láurea e de um bu-
quê à missionária Lígia Cardoso.

Iniciativa partiu da vereadora Edir Sales reconhecendo
contribuições e exemplos na sociedade paulistana.

Miss Lígia Cardoso foi
homenageada pela Câmara
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IRMÃS tem cumprido com a missão de interceder pelos demais

CASAL pastoral: dedicação plena

CRISE não impede de jovens venezuelanos adorar ao Salvador

JD. CAMARGO NOVO: CÍRCULO DE ORAÇÃO CELEBROU O OITAVO ANIVERSÁRIO

Pr. Juan Bautista visitou a Venezuela

SÃO PAULO/SP – Na se-
gunda quinzena de fevereiro, a 
igreja local, liderada pelo pas-
tor Wílson Simonal e esposa, 
a diaconisa Maria de Fátima, 
promoveu grande festividade 
em adoração ao Pai, oportuni-
dade em que bênçãos alcança-
ram vidas que depositaram em 
Cristo a plena confiança diante 

das petições apresentadas.
Líder do setor em Guaia-

nases (campo regional em 
Mauá/SP), o pastor Djalma 
Rios assinalou presença, ma-
nifestando apoio ao evento, 
assim como a sua esposa e 
cantora Mirian Rios. A obreira 
responde setorialmente pelo 
segmento feminino e suas re-

alizações festivas. Presenças 
que alegraram os liderados.

Conforme se previa, o vo-
cal adorou ao Salvador com a 
propriedade dos que se apre-
sentam agradecidos no santu-
ário divino. Várias igrejas assi-
nalaram participações perante 
os cultos, sobretudo utilizan-
do-se das oportunidades para 
adorar ao Mestre. Além do 
vocal formado pelas compo-
nentes do conjunto “Rosa de 
Saron”, cantores como Rose 
Motta, Viviane e Irandi se en-
carregaram dos devocionais.

No culto inaugural, coube 
ao pastor Edejairo Alves Ma-
galhães, a tarefa de pregar 
com autoridade do alto. Ousa-
do e inspirado, fez interessan-
tes comparações e comprovou 

a larga diferença que se com-
pleta em tirar o pó da cara e 
colocar a cara no pó.

A festividade foi comple-
mentada no dia posterior sob 
grande mover do Espírito de 
Deus. Após a missionária Ellen 
ter sido usada com proprieda-
de sob considerações aponta-
das para que ninguém ouse 
duvidar do poder divino e que 
somente ele é quem patrocina 
virtude aos seus, uma alma 
rendeu-se aos pés de Cristo e 
muitos testemunharam curas 
de suas enfermidades.

O tema que embalou os tra-
balhos foi “Ora o Deus de espe-
rança vos encha de todo o gozo 
e paz em crença, para que abun-
deis em esperança pela virtude 
do Espírito Santo” (Rm 15:13).

DO CONAMPE – “Nossa vi-
sita à igreja na Venezuela foi 
uma bênção”.

Assim definiu sua ida ao país 
venezuelano o pastor Juan Bau-
tista, presidente da AD Perus no 
Peru. O ministério peruano tem 
sob a sua supervisão o trabalho 
desenvolvido pelos missioná-
rios naquele país.

Mesmo em meio à crise que 
o país atravessa, com a inflação 
sendo considerada a “maior do 
mundo” pelo Fundo Monetário 
Internacional (FMI), escassez 
de alimentos e medicamentos, 
aumento da criminalidade, en-
tre outros problemas, os irmãos 
seguem fazendo a obra de Deus 
firmes e constantes.

Recentemente, pode se cons-
tatar que o conjunto de moci-
dade vem ganhando membros, 
tudo debaixo de muitos desafios, 
orações e manutenção constante 
na presença divina.

O trabalho está sob a direção 
dos missionários Mário e Susana, 
e a supervisão é feita pelo campo 
da AD Perus em Lima. 

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

CAMPO REGIONAL DE MAUÁ/SP

Por motivo de estar assediando membros para acompanhá-lo, aplica-se AD-
VERTÊNCIA ao pastor Antonio Joaquim da Silva - RI 38.446.108, solicitando que se 
manifeste dentro de um prazo de 90 dias. A carta de pedido de desligamento fica 
suspensa até a apuração final sobre a aplicação de exclusão por rebelião, divisão 
e acompanhar excluído.

CAMPO REGIONAL DE FCO. MORATO/SP

Por motivo de mau testemunho e rebelião, aplica-se a pena de EXCLUSÃO ao 
cooperador Josiel Cassimiro da Silva - RI 92.656.797, por contrariar norma do Con-
selho e da Convenção, em clara afronta aos procedimentos e obrigações a que 
está compromissado, notadamente por mau testemunho e rebelião conforme sin-
dicâncias concluídas.

CAMPO REGIONAL DE CAETITÉ/BA

Por motivo de mau testemunho e rebelião, aplica-se a pena de EXCLUSÃO ao 

evangelista Elias Alves da Silva - RI 92.664.052, por contrariar norma do Conselho 
e da Convenção, em clara afronta aos procedimentos e obrigações a que está 
compromissado, notadamente por mau testemunho e rebelião conforme sindi-
câncias concluídas.

Por motivo de mau testemunho e rebelião, aplica-se a pena de EXCLUSÃO ao 
evangelista Eduardo Portela Barbosa - RI 91.024.342, por contrariar norma do 
Conselho e da Convenção, em clara afronta aos procedimentos e obrigações a 
que está compromissado, notadamente por mau testemunho e rebelião confor-
me sindicâncias concluídas.

Por motivo de mau testemunho e rebelião, aplica-se a pena de EXCLUSÃO 
ao diácono Antonio Medeiros de Souza - RI 91.023.342, por contrariar norma do 
Conselho e da Convenção, em clara afronta aos procedimentos e obrigações a 
que está compromissado, notadamente por mau testemunho e rebelião confor-
me sindicâncias concluídas.

Despacho: - Publique-se, 8 de Março de 2017 - Mesa da Presidência.

Fotos: Divulgação
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VOCAL “Lírio dos Vales” tem se destacado pela excelente cooperação de irmãs junto ao grupo que enaltece a majestade do Consolador: êxito

MISSª Andreia pregou na abertura RISONEIDE compartilhou confiança DCSA. Noêmia: agradecer sempre LOUVORES avivaram as noites MISSª Cristina Maranhão: oradora

PR. ANTONIO Lopes preside o campo regional Taipas LIDERANÇA atuou unida e colecionou grandes bençãos MISSª Fátima foi a coordenadora geral do acontecimento

Em Taipas, a sede regional comemorou os 54 anos
de criação do conjunto “Lírio dos Vales”

SÃO PAULO/SP – Sob o 
tema “Mulheres possuindo 
excelência do poder que vem 
de Deus e não de nós” (2ª Cor 
4:7), o departamento femini-
no “Lírio dos Vales”, coorde-
nado pela missionária Fátima 
Lopes e dirigido pelas irmãs 
Josefa Leal (missionária), Ana 
Lúcia Santos e Eleni Ferreira 
(diaconisas), expressou atra-
vés dos louvores entoados a 
gratidão ao Senhor por mais 
um ano de vida. As celebra-
ções perduraram ao longo dos 
dias 10, 11 e 12 de março.

Deus se mostrou fiel pe-
rante o clamor de suas servas. 
Gozando de total apoio da 
direção eclesiástica, as irmãs 
tiveram oportunidades para 
enaltecer o nome santo do 
Criador e se alegraram pode-
rosamente nas noites. Preside 
a regional em Parada de Tai-
pas o pastor Antonio Lopes. 
Atuaram como preletoras as 
missionárias Andréia de Oli-
veira (Mauá/SP) e Cristina Ma-
ranhão (Catedral).

“O Senhor nos faz recordar 
que em sua presença não há 
mais ou menos importantes; 

somos iguais por viver sob um 
mesmo espírito adorador, de 
servos que dependem única 
e tão somente de suas mise-
ricórdias para se estabelecer. 
É isso que temos de nos aten-
tar”, destacou a componente 
Risoneide de Souza, durante 
testemunho compartilhado.

As cooperações se restrin-
giram às igrejas pertencentes 
a regional, as quais compare-
ceram nos dias munidas dos 
respectivos vocais e se deram 

em louvores e adorações ao 
Salvador, manifestando tam-
bém uma forma de alegria por 
tudo quanto Deus tem feito 
em meio ao conjunto em ati-
vidade na sede. Junto dos vo-
cais, vários cantores, duplas e 
trios se encarregaram de com-
pletar os devocionais.

CAPELANIA POR EXCELÊNCIA

Pela infinita misericórdia 
divina, ao longo dos anos o 

aniversário do grupo “Palavra 
de Vida” se celebra em para-
lelo ao conjunto formado pe-
las componentes do círculo de 
oração da sede. A junção be-
neficia o calendário regional 
que é muito concorrido, con-
tudo, não se perde o foco das 
importantes ações desenvolvi-
das por conta dos que figuram 
neste grupo.

A principal missão do “Pa-
lavra de Vida” é evangelizar e 
ministrar a palavra aos enfer-

mos. Realiza trabalhos dessa 
natureza junto ao Hospital Es-
tadual de Parada de Taipas e 
Pronto Socorro de Perus. 

Louvores , rápidos teste-
munhos, meditações junto á 
palavra e intercessões com-
pletam o segmento litúrgico 
do grupo que tem na missio-
nária Josefa Leal Santos a sua 
coordenadora. As diaconisas 
Maria Clenisse e Luíza Rocha 
são as dirigentes enquanto 
que na regência trabalham a 
missionária Nídia Paulo, dia-
conisa Eliana Marques e as 
irmãs Lívia Azevedo e Adriana 
de Oliveira. 

Diaconisa, Noêmia Pereira 
recordou que “até aqui o Pai 
tem nos sustentado, ajudado. 
O trabalho feito serve para 
enaltecer o nome poderoso 
de Jesus e ao mesmo tempo 
certificar-nos que o nosso tra-
balho de forma alguma tem 
sido vão. Orando, louvando, 
testemunhando, a verdade é 
que precisamos corresponder 
às expectativas do Mestre”, fri-
sou, aludindo-se ao produtivo 
trabalho de visitas realizado 
pelo grupo “Palavra de Vida”.

Evento englobou celebrações festivas dos 16 anos do grupo de capelania “Palavra de Vida”

Fotos: Célio Campos
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PR. RENATO, que era vice, assumiu a liderança regional nos Remédios PRESIDENTE oficializou a substituição dos ministros: pelo dinamismo PR. MAÍLTON: coleção de bons serviços prestados ao ministério

ÓRGÃO de intercessão reuniu diversas razões para enaltecer o nome santo do Criador diante de todas as bençãos que tem recebido

Posse do pastor Renato completou dois meses perante vila dos Remédios

CONFIRA COMO FOI O 20º ANIVERSÁRIO DO CÍRCULO DE ORAÇÃO “COLUNAS DE BETEL”

SÃO PAULO/SP - Em 7 de 
fevereiro, acatando determi-
nação da Mesa da Presidência, 
ocorreu o ato administrativo 
que oficializou a troca de lide-
rança pastoral perante a regio-
nal em vila dos Remédios. Com 
o ato, o pastor Maílton Silva 
Santos, deixou o comando re-
gional, passando a liderança ao 
pastor Renato Maximiniano.

O culto recebeu elevada 

carga de cooperação. Obrei-
ros, líderes de vários setores 
e congregações atenderam ao 
chamado e assinalaram pre-
senças na reunião que teve 
como presidente o pastor 
doutor Elias Cardoso. Ao lado 
de vários membros perten-
centes á diretoria nacional, foi 
quem oficializou o ato.

Embora o procedimento 
só tenha sido administrado na 

segunda metade da reunião, 
o culto foi uma benção. Par-
tes musicais se apresentaram, 
como o conjunto de varões, 
vocais regionais do CAMP, da 
UMADEMP, CIBEMP e adora-
dores que ainda conseguiram 
participar, louvando ao Se-
nhor na memorável noite.

Trocando a liderança, o 
pastor presidente destacou 
o bom trabalho na qualidade 

de gestor efetuado pelo pas-
tor Maílton Santos, sua pronta 
colaboração para com os in-
teresses ministeriais e sobre-
tudo a fidelidade que tem de-
monstrado em sua trajetória. 
Desejou que Deus continue 
abençoando o pastor em seus 
novos desafios, da mesma for-
ma que impetrou bênçãos ao 
ministro que assumia a cadei-
ra maior em nível regional.

Maílton Silva Santos possui 
um trabalho digno no seio do 
ministério de Perus. Após ter 
trabalhado no Nordeste (Per-
nambuco) onde dirigiu várias 
igrejas, veio para São Paulo, 
trabalhou nas regionais em 
Marília, Francisco Morato e vila 
dos Remédios. Momentanea-
mente, o pastor está à disposi-
ção da Presidência, congregan-
do na Catedral. (Ingrid Emily)

MAUÁ/SP - Nos dias 25 e 
26 de março, a congregação 
no jardim Olinda, comemorou 
mais um ano de vitórias mate-
rializadas no 20º aniversário 
do conjunto do círculo de ora-
ção “Colunas de Betel”. Cultos 
foram oferecidos ao Criador 
para sinalizar a gratidão cole-
tiva do povo perante às ma-
nifestações divinas expressas 
pelos clamores que as compo-
nentes apresentam ao trono 
de poder e glória.

Abençoando grandemente o 
acontecimento, Deus derramou 
poder, contemplado mediante 
a manifestação do Espírito San-
to. Muitos sinais de regozijo se 
constataram, o que comprovou 
que o Senhor esteve e se man-

tém fiel às promessas feitas aos 
que cuidam em servi-lo em es-
pírito e em verdade.

Liderado pela diaconisa Ro-
simeire Menezes e contando 
com a coordenação geral da 
irmã Doroti Pereira, os traba-
lhos se processaram sob o tema 

“Esforçai-vos que Ele fortalece-
rá o vosso coração” (Sl 31:24).

Várias caravanas marcaram 
presenças nos dias festivos, 
alegrando os corações das ir-
mãs que ofereceram o melhor 
em direção ao Salvador. Todas 
as representações que foram 

notadas no evento tiveram 
oportunidades e cuidaram 
de enaltecer de uma forma 
soberana o Santo de Israel. 
O Espírito Santo falou com 
muita gente através dos lou-
vores inspirados que as irmãs 
compartilharam.

Sábado o Senhor usou 
a boca da missionária Ivani 
para falar com o povo. E no 
domingo, o alimento do céu 
veio através da missionária 
Solange que com maestria e 
graça, despertou o gozo na 
igreja do Senhor, empunhan-
do a palavra da verdade e 
aplicando-a junto à assistên-
cia que se maravilhou.

O pastor Marcelino Rai-
mundo Sousa é o dirigente lo-
cal. A igreja pertence ao setor 
em vila Sônia, cujo responsá-
vel é o pastor setorial Paulo 
Bim, também presente ao ato 
festivo. A regional está sob a 
responsabilidade do pastor 
Flavio Pena.

(Cícero Santana)

Cícero Santana

Fotos: Ingrid Emily
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MOCIDADES não mediram esforços para apresentar o que tinha de melhor em homenagem ao Senhor por mais um ano de vitórias

REGIONAL de Santo Amaro tem experimentado um grande despertamento espiritual a partir do crescimento de vários órgãos

Congregações celebraram aniversários de conjuntos de jovens integrados

Grupo de varões
“Ebenezer” Agradeceu

CAPIVARI/SP – Os dias 17, 
18 e 19 de fevereiro certa-
mente ficaram eternizados na 
mente de cada componente 
dos conjuntos de jovens das 
congregações Santa Rita e 
Elias Fausto. Deus fez grandes 
coisas em meio ao segmento 
juvenil de cada igreja que op-
tou em unir forças para cele-
brar mais um ano de vitórias.

O tema que congregou com-
ponentes e demais segmentos 
de cada congregação foi “De 
sorte que haja em vós o mesmo 
sentimento que houve também 
em Cristo Jesus” (Fp 2:5).

Líderes das igrejas, os di-
rigentes, Afonso Pelegrinni e 
Carlos Alexandre, figuraram 

como apoiadores do projeto 
apresentado por conta dos res-
ponsáveis pelos respectivos de-

partamentos, os irmãos Marcos 
Paulo, Danielly, Nivaldo e Gisele. 
Os regentes (Gisele, Luan, Ketrin 

e Bárbara) se alegraram pela 
medida tomada, o que facilitou 
o trabalho envolvendo o vocal.

Sob a plenitude celestial, 
o Senhor fez a sua glória bro-
tar em meio aos irmãos, al-
cançando a todos durante os 
memoráveis cultos. Pregaram 
os obreiros Paulo Henrique e 
Eduardo Dinnis.

Líder do setor capivariano, 
o pastor Adiel Chiquesi, com-
pareceu ao evento, demons-
trando apreço aos esforços 
manifestados por cada irmão 
que se envolveu no evento. 

(Kézya Antunes)

SÃO PAULO/SP - Em 11 de 
fevereiro, a sede regional local 
louvou ao Senhor pela oportu-
nidade de celebrar o primeiro 
aniversário do grupo de varões 
“Ebenezer”. O departamento 
constitui-se como parte dos 
departamentos organizados da 
sede regional em Santo Amaro.

A cooperação foi algo marcan-
te, vez que além dos membros, 
departamentos como as compo-
nentes do círculo de oração e os 
adolescentes asseguraram parti-
cipações especiais perante o cul-
to. A glória divina se manifestou e 
todos foram repletos da paz que 
somente Cristo pode dar.

Liderado pelos irmãos Is-
mael Santos e Junior Bueno, o 
grupo convidou para atuar na 
qualidade de orador o irmão 
Luan Dias (Morro Doce), que 
discorreu sob inspirações re-
veladas junto ao Salmos 42.

Preside a regional o pastor 
Marcelo do Nascimento.

Evangelismo, compartilha-
mento de aprendizados obti-
dos junto às aulas ministradas 
na Escola Bíblica Dominical e 
interação tem sido ferramen-
tas úteis aos componentes do 
grupo “Luz do Mundo”, órgão 

oficial da igreja em vila Nova 
Jaraguá, São Paulo. Com apoio 
do pastor local, David Cirilo e 
liderança das irmãs Samile e 
Veronice, pequenos fazem a 
sua parte, anunciando a breve 
volta de Jesus em poder glória.

A FOTO

SUPLEMENTO EVANGELÍSTICO E TESTEMUNHOS DE FÉ

De volta, na próxima edição.

Kézya Antunes

Fotos: Divulgação
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SEDE regional assinalou ocupações de todos os assentos na nave, galeria e corredores durante a edição do evento missionário

OBREIROS (diretoria) e Agentes Missionários se mostraram empenhados na festividade

JEFFERSON tem tido um desempenho ímpar junto à nação africana: chamado

RESPONSÁVEIS, irmãos tem atendido com carinho às demandas da seara santa

Marcas patrocinadas pelo evangelismo durante o pré-CONAMPE na regional vila Perus

Ministério fazendo diferença em Moçambique

SÃO PAULO/SP – Sob o 
tema “Quantas horas você tra-
balhou para Deus” (Mt 20:12), 
a sede regional local, presidi-
da pelo pastor Joel Barbosa, 
promoveu e hospedou a edi-
ção anual do pré-Congresso 
Nacional de Missões do Minis-
tério de Perus (CONAMPE). A 
festa com claríssimas alusões 
evangelísticas e missionárias 
ocupou os dias 10, 11 e 12 
de março, constituindo-se em 
verdadeira benção à igreja.

Tendo como um dos gran-
des incentivadores o próprio 
pastor presidente, o trabalho 
missionário realizado pela 
igreja tem sido altamente ren-
tável para a glória do nome 
santo do Senhor. “Se conside-
rarmos proporcionalmente o 
número de igrejas que temos 
e as posições que galgamos, 

posso dizer que o Senhor tem 
nos ajudado de uma maneira 
especial, feito multiplicar nos-
sos donativos e tudo acontece 
para que a obra seja a maior 
beneficiária de nossos esfor-
ços”, explicou Joel Barbosa.

Além dos departamentos 
organizados que atuam no co-
tidiano da igreja, na festivida-
de constatou-se participações 
de cantores convidados espe-
cialmente para esta finalidade: 
Cristina Ramos, Midian Bueno 

e Bruno Soares. De sorte que 
o segmento devocional e de 
adorações ao Pai foi algo mar-
cante, quando a glória santa 
se fez repartir em meio aos 
irmãos, patrocinando os mais 
diversos tipos de bênçãos.

Respondendo pela organi-
zação geral do evento na qua-
lidade de Diretor de Missões, 
o pastor (em prova) Vanir de 
Oliveira, logrou êxito, dispon-
do da concorrida agenda do 
pastor presidente do CONAM-
PE, Nerival Acioli. Foi podero-
samente usado pelo Altíssimo, 
compartilhando as suas ricas 
experiências obtidas perante 
os desafiadores embates mis-
sionários que travou. Incen-
tivou à participação de cada 
crente perante “o processo 
que mais alegra e verdadei-
ramente move o coração de 
Deus”.

Completaram o rol dos que 
empunharam a palavra santa 
e pregaram com autoridade 
desde ao alto céu o pastor 
Ananias Barbosa e a missioná-
ria Cristina Maranhão.

ZAMBÉZIA – Deus tem confirmado o trabalho executado por conta das 
mãos do missionário Jefferson Concórdia e missionária Valéria Caetano 
Concórdia. Através de ações evangelísticas e sociais, anunciam o evangelho 
do reino e vidas se convertem a Cristo. No final do mês de março, atuaram 
em duas regiões da Zambézia, edificando vidas do povo que se apresenta 
como famintos pela palavra santa.  

Em meio aos acontecimentos, destaque à festa que as crianças promove-
ram ao receber o servo de Deus, mediante abraços e sorrisos brotados em 
meio às inúmeras carências locais. O mesmo se viu em Morumbala que só foi 
alcançada após uma viagem de 470 quilômetros a bordo de um caminhão. 

“Levar o evangelho aos nossos irmãos tem sido uma oportunidade 
impagável. Atender o que pede o Senhor e compartilhar com cada um os 
desafios, as dificuldades e as vitórias. É viver sob a providência divina o 
tempo todo e o melhor é que ele tem cuidado de nós”, analisa o missio-
nário Jefferson Concórdia.

Fotos: Divulgação
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MISSº Mangole foi usado poderosamente pelo Senhor ao ministrar a palavra

CRIANÇAS tem sido bençãos à igreja estabelecida no bairro interiorano

O CONJUNTO “Rosa de Saron”, que há 43 anos tem dedicado seu tempo para interceder pela igreja: ministério funcional

TEMÁTICOS, cultos contaram com a igreja adornada com foco em missões

SETOR PROMOVEU FESTIVIDADE MISSIONÁRIA INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO DA MEMBRASIA

VILAREJO II: CONJUNTO INFANTIL ANIVERSARIA 

MEDIANTE GRANDE PENTECOSTES
Jd. Regina: “Rosas de Saron” 

completou 43 anos

SÃO PAULO/SP – Setor li-
derado pelo pastor Rosiel de 
Oliveira, vila Clarice separou 
os dias 10 e 11 de março para 
realizar uma festividade mis-
sionária. O Senhor operou e 
a membrasia foi incentivada 
a se doar mais em prol do mi-

nistério missionário, uma das 
grandes prioridades que a AD 
Perus tem como meta em suas 
ações eclesiásticas.

Sob o tema “Estou fazendo 
uma grande obra; de modo 
que não poderei descer” (Nee 
6:3), os filhos de Deus se reu-

niram para adorá-lo em espíri-
to e em verdade.

Após dar o evento como 
aberto, o líder destinou a con-
dução dos trabalhos para os 
líderes do departamento de 
Missões, pastor Mario Luiz e a 
irmã Socorro Souza. 

Excelente o compareci-

mento dos convidados que 
superlotaram o templo no de-
correr dos dias festivos. Várias 
congregações do setor e igre-
jas que igualmente pertencem 
a regional no bairro Jaraguá, 
cuidaram de assegurar eleva-
do público junto ao templo.

Os departamentos organiza-

dos louvaram ao Pai, com ênfase 
aos diversos conjuntos forma-
dos por varões que abrilhanta-
ram poderosamente as noites 
dos cultos. Marquinhos e Joyce 
Santana completaram o rol dos 
convidados especiais para atuar 
durante a festividade.

Pregou o missionário Man-
gole Filipe, se constituindo em 
importante voz com autorida-
de divina para discorrer acerca 
do tema missionário, vez que 
aliou a inspiração divina com 
as experiências pessoas alcan-
çadas junto à seara santa. 

Em meio ao despertamen-
to dos irmãos para se doarem 
mais ao segmento missioná-
rio, o Senhor foi misericordio-
so, salvando vidas e patroci-
nando alegria à igreja. 

CABREÚVA/SP - Sob o tema “Ninguém toma a minha co-
roa” (Apoc. 3:11), as crianças da congregação em Vilarejo II, 
comemoraram mais um ano de vitórias na presença de Deus. A 
festividade ocorreu na tarde do dia 18 de março. 

Após os hinos da harpa serem entoados, o pastor José Ma-
ria, dirigente local, fez a abertura da festividade. Com muita 
alegria as irmãs Edilene Seixas e Tatiane Marcelino, líderes lo-
cais, conduziram o culto de forma contagiante.

Esteve presente a irmã Andreia Oliveira, coordenadora regio-
nal do UCADEMP, que em sua oportunidade agradeceu a Deus 
pelo privilégio de ver aquelas crianças dentro da casa do Senhor. 
O grupo local adorou ao Pai assim como os grupos convidados.

A palavra final ficou por conta da irmã Diana (Campinas/SP), 
que pregou sob o tema. “Temos de ser merecedores da coroa 
que herdaremos. Somos príncipes, princesas e temos nosso rei 
que está nos aguardando, mas o pecado pode fazer com que 
percamos essa coroa, portanto, devemos Afastar-nos dele o 
mais depressa possível se quisermos ganhar o nosso galardão 
celestial”, advertiu.

A regional tem como presidente o pastor Gelson Pereira.

SÃO PAULO/SP – De 17 a 
19 de novembro, o conjunto 
formado por irmãs que parti-
cipam do círculo de oração na 
sede setorial no jardim Regina 
celebrou mais um ano de vitó-
rias. Sob as potentes mãos di-
vinas, componentes chegaram 
aos 43 anos de muitos clamo-
res, intercessões, propósitos, 
votos e recebimentos de vitó-

rias mediante o exercício prá-
tico da fé cristã.

Setor liderado pelo pastor 
Jair Batista, o jardim Regina 
denomina o conjunto como 
“Rosas de Saron”. Em sua lide-
rança atua a diaconisa Dionísia 
Maria Batista, auxiliada pelas 
regentes Cleunice Batista da 
Silva e Ana Maria Ledo Godói.

Diversas caravanas da regio-

nal no Jaraguá se apresentaram 
ao templo, unindo adorações ao 
Pai e sendo, por extensão, aben-
çoadas. O líder regional, pastor 
Fernando Sartini, marcou pre-
sença e foi recepcionado com a 
alegria dos filhos de Deus.

O tema que referendou 
o acontecimento foi “Reno-
va os nossos dias como dan-
tes” (Lm 5:21).

Fotos: Divulgação
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PENTECOSTES foi manifestado e vidas devidamente renovadas pelo Senhor ADORAÇÕES chegaram aos céus e a misericórdia eterna se fez presente

PR. AMARO durante mensagem

 Avivamento assinalou o primeiro encontro 
com jovens e adolescentes em vila Nova Jaraguá

SÃO PAULO/SP – De 4 de 
janeiro a 18 de fevereiro, a 
igreja local, liderada pelo pas-
tor David Cirilo, promoveu e 
hospedou cultos concernen-
tes ao primeiro encontro com 
jovens e adolescentes. O Es-
pírito Santo foi invocado e as 
misericórdias divinas foram 
benemerentes aos que se co-
locaram verdadeiramente na 
posição de carentes da graça 
divina, tendo os corações re-

pletos de gozo e paz.
 O evento arrastou muitas 

caravanas ao templo. De re-
presentações pertencentes a 
regional, passando por con-
vidados de outras regiões e 
mesmo os que congregam em 
ministérios co-irmãos, o even-
to pautou pela união do corpo 
em torno da figura de Jesus 
Cristo, o grande merecedor de 
todas as adorações.

Assim que deu o evento por 
aberto, o pastor fez questão de 
envolver os líderes, Benedito, 

Cristiano (mocidade), Gildásio 
e Lidiane (adolescentes) junto 
aos dias de celebrações e me-
ditações à luz da palavra santa.

O vocal atuou unido e ado-
rou ao Pai com muita proprie-
dade. Além dos acordes ende-
reçados ao trono de poder e 
glória, foi dada oportunidade 
para que o nome santo fosse 
enaltecido por intermédio dos 
cantores Wanessa Silva, Lidia-
ne Lima, Beka Assis, Gílson 

Gomes, Ismael Almeida, Mi-
quéias Lima e Gaby Reis.

Os preletores em ação fo-
ram o presbítero Felipe Olivei-
ra, a irmã Mirian Barbosa, Feli-
pe Silva, pastor Amaro Batista, 
Amaury, Maurício Silva, Wílson 
Perez, Lucas Gomes e Drell 
Nascimento. Pregaram a partir 
do tema único: “Jovens e ado-
lescentes como Daniel que não 
querem se contaminar com 
manjares do rei” (Dn 1:8).

Fotos: Divulgação
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ADOLESCENTES da regional Centro fizeram uma celebração histórica durante o pré-CAMP: transformações

PRESIDÊNCIA apoiou os adolescentes

DC. FELIPE liderou os cultos avivados

COMPONENTES adoraram ao Criador com muita alegria e gozo pela salvação 

MATHEUS pregou na abertura WELLINGTON Dias foi usado ao falar

A DUPLA Peterson e Mag Ribeiro cooperou mediante adorações apresentadas MAGNO e Zaider também foram instrumentos usados durante as adorações

PENTECOSTES tocou nos corações GRAÇA superabundou vida de jovem

Regional Centro promoveu debaixo de pentecostes a edição anual do pré-CAMP

SÃO PAULO/SP – Sob o 
tema “A minha escolha hoje di-
tará o meu amanhã” (Js 24:15), 
a regional Centro realizou cul-
tos alusivos ao pré-Congresso 
de Adolescentes do Ministério 
de Perus (CAMP). As mãos di-
vinas se mantiveram espalma-
das, derramando bênçãos aos 
que abriram os corações e a 
glória foi compartilhada com 
o povo. Utilizaram-se as noites 
dos dias 17 e 18 de março para 
promoção do evento.

Liderado pelo diácono Felipe 
Barros, o acontecimento foi um 
marco na vida dos adolescen-
tes. Os maiores que pegaram 
carona nos cultos receberam as 
bençãos da mesma forma para 
glória do nome santo.

Especiais participações 
das caravanas pertencentes 
às regionais Franco da Rocha, 
Francisco Morato, Parada de 
Taipas, Damasceno e vila Pe-
rus. Todas tiveram oportu-
nidades e louvaram o nome 
santo do Senhor nos dias. 
Os cantores Magno e Zaider 
(Campinas), Gaby Reis (Jara-
guá), Peterson e Mag Ribeiro 
(Mauá) e Junior Avelino (vila 
Flamengo). O vocal formado 
pelos congressandos dispôs 
das regências de Sulamita Bri-
to, Adriano e Davi Albino.

Formada por adolescentes 

que congregam na Catedral, 
jardim  Adelfiore (I e II), CDHU, 
vilas Caiúba, Flamengo e Mal-
vina, a regional promoveu não 
apenas noites de adorações 
e audições da palavra santa 
mas se envolveu de uma for-
ma muito dinâmica perante os 
desafios que surgiram no de-
correr dos eventos.

Sábado pela manhã, por 
exemplo, cada regional dispu-
tou uma gincana que versou 
sobre o livro de Rute. Dois 
representantes foram sepa-
rados e lutaram até o último 
instante para obter a premia-

ção que teve como vencedo-
res Luan Oliveira (1º lugar - Jd. 
Adelfiore), Lucas Campos (2º 
lugar, Jd. Adelfiore) e Gabriela 
Caramigo (3º Catedral). Res-
pectivamente, as premiações 
ofereceram vales-presentes 
e certificados, nos valores de 
R$ 200,00, R$ 100,00 e de R$ 
70,00, respectivamente. 

Na modalidade “Grito de 
Guerra”, cada setor apresen-
tou um grito baseado no tema 
do evento. Sagrou-se como 
vencedor o representante do 
setor CDHU, assegurando um 
vale-presente de R$ 300,00 

que serão canalizados na fes-
tividade setorial. 

Ações evangelísticas foram 
desencadeadas junto à esta-
ção ferroviária em Perus e pe-
rante os pontos de ônibus que 
partem do local.

Ao longo do pré-CAMP, 
atuaram como preletores o 
pregador mirim Matheus No-
nato (São Caetano do Sul/SP) 
e o pastor Wellington Dias. 
Vasos poderosamente usa-
dos por Deus. Constataram-se 
pentecostes, conversões, re-
novações e estreitamento da 
comunhão divina. Pela miseri-
córdia santa, 20 pessoas acei-
taram a Cristo, reconhecen-
do-o como suficiente e único 
salvador pessoal.

Além de muitas atividades, adolescentes presenciaram o Senhor operar; 20 conversões

Fotos: Mídia AD Perus
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SORRISO nos rostos foi mais um sinal que Deus agiu com propriedade e destinou vitórias ao conjunto mais uma vez

PRÁTICA recorrente, juntas os departamentos tem resultado em excelentes eventos debaixo da glória que se revela

NO VISTA ALEGRE, CONJUNTO “UNIDAS PELA FÉ” RENDEU GRATIDÃO PELO QUINTO ANIVERSÁRIO

INTEGRADOS, CONJUNTOS NO MORETO E MORADA DO SOL CELEBRAM VITÓRIAS ANUAIS 

SÃO PAULO/SP – Igreja 
pertencente ao setor jardim 
Elisa Maria, regional em vila 
Cachoeira, a comunidade 
evangélica em jardim Vista 
Alegre se uniu aos pés de Cris-
to para honrá-lo em detrimen-
to às ricas e copiosas bênçãos 
que derramou sobre os seus, 
durante festividade que mar-
cou os cinco anos do conjunto 
do círculo de oração “Unidas 
Pela Fé”. Foram momentos de 
alegria o que se viu nos dias 
10, 11 e 12 de março.

O tema que pautou os tra-
balhos foi “Mas à meia-noite, 
ouviu-se um clamor: Eis o noi-
vo, saí-lhe ao encontro” (Mt 
25:6) combinado com a divisa 

“Irmãs aguardando o encon-
tro com o noivo”.

Sugestivo, o assunto per-
mitiu grandes e oportunas 

reflexões à luz da palavra de 
Deus. O Senhor trabalhou, 
usou poderosamente seus 
instrumentos que repartiram 

o pão divino perante todos 
que manifestaram fome pela 
porção que vivifica o espírito, 
alma e corpo. 

Convidados, passaram pela 
igreja como arautos da palavra 
o pastor Agnaldo Manoel (se-
torial), a diaconisa Vera Gre-
gório (regional vila Souza) e 
a missionária Isabel Valin (AD 
Brás). Vidas determinadas a 
abençoar a multidão por con-
ta da plenitude divina que se 
constatou nos dias de muitas 
adorações e revestimentos es-
pirituais.

Atuam perante o conjunto 
“Unidas Pela Fé” na qualidade 
de dirigentes as irmãs Vanda 
Fernandes e a diaconisa Alzi-
ra Rodrigues. Na regência do 
vocal estiveram em ação Keila 
Alves e Ana Paula.
(colaboração de Willinson I. Costa)

CAPIVARI/SP - Nos dias 
10 e 11 de março, as congre-
gações Moreto e Morada do 
Sol uniram os departamentos 
de intercessões, e junto aos 
obreiros, demais líderes de 
departamentos e membrasia 
celebraram o quinto aniver-
sário do coletivo formado por 
irmãs que exercem o santo mi-
nistério da intercessão. Deus 
honrou novamente as suas 
servas. O evento foi coordena-
do pelas irmãs Priscila, Apare-
cida, Milena e Rosa.

Vidas que na prática se 
destacam pelos pedidos dirigi-
dos ao trono da graça, invaria-
velmente em prol de outros, 
ergueram vozes consagradas 
para agradecer aquilo que re-

ceberam do Senhor no decor-
rer de mais um ano de muitos 
exercícios realizados por conta 
da fé no invisível. 

À frente dos trabalhos esti-
veram os pastores Claudemir 
Pinto da Silva (líder da congre-

gação Moretto) e Wellington de 
Almeida (líder da congregação 
Morada do Sol). Foram instru-
mentos poderosamente usados 
pelo Eterno para abençoar o 
povo de uma forma peculiar.

A cooperação foi muito boa. 

Caravanas de Rafard, Mombu-
ca, Castelane, Santa Rita, Elias 
Fausto e sede setorial se es-
forçaram, compartilhando das 
bênçãos distribuídas aos pre-
sentes. Conjuntos de senhoras 
pertencentes à essas locali-

dades tiveram oportunidades 
e louvaram ao Pai com muita 
emoção. Cantores também se 
apresentaram. Destaque às 
apresentações dos conjuntos 
aniversariantes unidos, regidos 
pelas irmãs Milaine, Aparecida, 
Rosa e Milene.

O tema que pautou a fes-
tividade foi “Mas agora, ó 
Senhor, tu és nosso Pai; nós 
o barro e tu o nosso oleiro; 
e todos nós a obra das tuas 
mãos” (Is 64:8). A partir dele 
o Senhor inspirou seus canais 
de bênçãos, pastores Adiel 
Chiquesi (setorial) e Lucas Go-
mes. Momentos de grande en-
levo espiritual onde o Espirito 
Santo operou de uma forma 
inesquecível. (Kézya Antunes)

Kézya Antunes

Divulgação
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época. E foi no trabalho que 
conheceu a esposa, missio-
nária Eliana Acioli.

Já em Franco da Rocha/
SP, iniciou a irrepreensível 
trajetória ministerial. “Traba-
lhou com pastores, como João 
Ferreira, José Arlindo Mota, 
José Nicolau, homens 
com quem dizia 
ter aprendido 
muito em seu 
ministério que 
foi totalmente 
co n s o l i d a d o 
naquela cida-
de”, recorda Fer-
nando (à direita).

Entre uma pausa 
e outra na voz embargada, o 
pastor recorda que Nerival foi 
um homem envolvido o tem-
po todo com os interesses da 
obra. “Ele colocou na mente 
em criar uma cruzada evange-
lística e apresentou o projeto 
aos líderes, de pronto dizendo 
que participaria daquele ne-
gócio. Deus confirmou a ousa-
da pretensão compartilhada”, 
completa, saudoso. Foi com 
Nerival que nasceu a Cruzada 
da Paz, hoje realidade na cida-
de franco-rochense.

Obreiro determinado e 
com chamada para servir, fi-
gurou por várias vezes na di-

PR. NERIVAL no início de sua trajetória AUGE: obreiro percorreu o país inteiroPREGAÇÕES, o forte do pastor NerivalATIVO, sempre se envolveu em eventos NERIVAL pregou na EBFO/Convenção 17

DA REDAÇÃO – Domingo é o 
primeiro dia da semana. E para 
o pastor Nerival Acioli, de 48 
anos , foi o último de sua exis-
tência. Vitorioso, se perderam 
no tempo as vezes em que foi in-
ternado sob estado crítico para 
tratar um câncer de pulmão, e 
quando todos davam por cer-
to que morre-
ria, o Senhor 
cuidava em 
trazê-lo nova-
mente ao seio 
da igreja. Desta vez, sua hora 
chegou e ao partir, deixa uma 
respeitável lacuna em meio 
ao ministério. Indiscutivel-
mente, figurava como uma 
referência em se tratando de 

a s s u n -
tos mis-

s i o n á r i o s . 
Deixa a esposa e 

um casal de filhos.
Baiano de Gongogi, uma 

cidade ao sul da Bahia que se 
destaca como ponto de cultu-
ra, deu os primeiros passos em 
meio a um lar católico ortodo-
xo. Ainda despontava a juven-
tude quando veio a São Paulo, 
residindo com o irmão Fer-
nando Acioli, nas cidades de 
Jundiaí e depois Bragança Pau-
lista. Nerival voltaria à Bahia, 
porém, plan- tando raízes 

em solo pau-
listano, logo 
retornou.

D e t e r -
minado, foi 

admitido como profissional 
de destaque junto à Drogaria 
São Paulo. “Onde praticamen-
te trabalhou a vida toda”, sa-
lienta Fernando, que relata a 
sua conversão a Deus nesta 

retoria dos campos regionais 
onde trabalhou – Franco da 
Rocha, Campo Limpo Paulista 
e Mauá. Tempos mais tarde, 
galgaria cargos na estrutura 
da Presidência Nacional e 
coordenaria o Conselho Na-
cional de Missões de Perus 

(CONAMPE), patroci-
nando verdadeira 

revolução pe-
rante o órgão.

Mas foi em 
Franco da Ro-
cha que Neri-

val submeteu-
-se ao primeiro 

golpe desferido 
pela doença que o 

aniquilaria. “Ele sofreu uma 
queda. E o decorrente daque-
le acidente revelou que era 
portador dessa enfermidade. 
Eu chego a ajuizar que Ne-
rival lutou seguramente por 
mais de 20 anos contra o cân-
cer”, estima 
Fernando, o 
irmão mais 
velho dentre 
os 27 que 
pertenceram 
à família. Até o falecimento de 
Nerival, eram cinco pastores 
em meio à irmandade. Fer-
nando é um deles.

As gestões eclesiásticas 

na qualidade de presidente 
se deram em Campo Limpo 
Paulista/SP e posteriormente 
em Mauá onde encorpou a 
Conferência Missionária, cre-
ditando-lhe respeito em meio 
ao segmento eclesiástico. De-
dicado à causa missionária, 
além de comandar as respec-
tivas regionais, sempre perse-
guiu o ‘salto de qualidade’ em 
ações evangelísticas, concreti-
zado a partir do momento em 
que assumiu, de vez, o contro-
le do CONAMPE. 

De acordo com o órgão, 
mais de uma centena de mis-
sionários foram prospectados 
no Brasil e fora dele, todos 
respondendo à sua liderança. 
Empreendeu inúmeras via-
gens internacionais. Pregou 
em várias cruzadas que resul-
taram invariavelmente em inú-
meras conversões. Na África, 
em particular, viu Deus confir-

mar a obra de 
suas mãos. 
Grande parte 
do que se vê 
em território 
africano hoje 

passou pela anuência do pas-
tor que pregava sob um vigor 
físico impressionante, embora 
estivesse sobrevivendo com 
metade de um pulmão há tem-

“Não coloque vírgula no 
lugar onde Deus já colocou 
ponto final”

Nerival Accioli

“A oração abre as 
portas para o céu”

Nerival Accioli

Célio Campos
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DOENÇA nunca roubou-lhe o sorriso

FÉRETRO é conduzido à sepultura no final da tarde do dia 3: recordações de um guerreiro

PASTOR sempre priorizou o tema missões em suas reuniões com os membros do CONAMPE

MULTIDÃO testemunhou o fim de uma carreira marcada pela superação e fé inabalável

PRESIDENTE realizou a cerimônia fúnebre sob grande emoção: desfalque pastoral acusado

pos. Impensável, humanamen-
te falando.

Nos últimos seis meses, 
após inúmeras idas e vindas 
desde o Hospital do Câncer 
onde se trata-
va, dizia estar 
pronto para 
e n f r e n t a r 
qualquer coi-
sa. Na última 
E B F O / C o n -
venção, destacou que “eu 
não sei nem mesmo porque 
estou aqui. Do jeito que es-
tou não era para estar”, re-
conheceu, oportunidade que 
foi poderosamente usado 
pelo Senhor.

Com o agravamento do 
quadro clínico, a Presidência de-
cidiu substituí-lo junto à lideran-

ça regional em Mauá. O culto de 
despedida ocorreu na noite de 
14 de fevereiro sob uma emo-
ção jamais vista naquele templo-
-sede, que ficou pequeno ante o 

maciço com-
parecimento 
dos liderados 
e companhei-
ros de minis-
térios. Nerival 
era tido por 

muitos como um pai, muito 
além de pastor.

Após a ministração compar-
tilhada com os participantes da 
EBFO onde se emocionou ao 
participar ativamente da con-
sagração do filho ao presbité-
rio, Nerival provavelmente sa-
bia estar vivendo seus últimos 
instantes na terra. Não por 

acaso que na semana anterior 
ao seu passamento, resolveu 
ir à Bragança Paulista, manten-
do-se refugiado junto à mãe, 
ao irmão Fernando e demais 
membros da família. Se con-
fraternizou, 
participou ati-
vamente das 
c o n v e r s a s . 
Sempre sor-
rindo.

Sem arredar pé peran-
te o incomparável chamado, 
cumpriu agenda na noite de 
segunda-feira, 27 de março, 
em Várzea Paulista/SP (AD Be-
lém). Foi a última de inúmeras. 
Ou de milhares. Novamente 
serviu de instrumento perante 
o Senhor ao abençoar vidas.

Debilitado pela enésima vez, 
baixou enfermaria jno dia se-
guinte. e ao ter o estado clínico 
agravado, adentrou à UTI, foi ao 
coma e partiu para a eternidade 
no início da noite de domin-
go, 2 de abril, colocando fim à 

uma carreira 
na qualidade 
de obreiro 
aprovado.

N e r i v a l 
venceu!

“Os guerreiros também 
choram; os guerreiros tam-
bém sofrem, porém, nunca 
desistem!”

Nerival Accioli

“Em relação à minha 
vida, Deus sabe o que faz e 
como faz, e o que ele deci-
dir fazer está bem feito”

Nerival Accioli

NOTA DA MESA
DA PRESIDÊNCIA

“Pastor, mentor, ami-
go, conselheiro, compa-
nheiro, homem de Deus.

Pastor Nerival Acioli 
deixa um vazio, uma la-
cuna em nosso meio, es-
pecialmente no ministério 
de Perus, onde foi precur-
sor do ministério de mui-
tos pastores que militam a 
causa do Mestre.

Somos eternamente 
gratos pela vida deste que 
deixa muitos exemplos 
a serem seguidos nesta 
grande obra junto a qual 
estamos alistados.”

Fotos: Célio Campos | Léo Silva | Arquivo
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O PRESIDENTE regional, pastor Marcelo, que incentivou a mocidade o tempo todo

ADORAÇÕES e ministrações se fundiram em sacrifício suave às narinas do Altíssimo que respondeu com fogo pentecostal

NEIMAR trabalhou liderando o evento VOCAL adorou a maravilhosa presença do Senhor em todos os momentos do pré

O CONJUNTO juvenil “Harmonia Celeste” que comemorou 33 anos de avanços

O CONJUNTO adolescente “Nova Esperança”: rumo à mocidade da igreja

Avivamento assinalou pré-congresso da UMADEMP na regional em Santo Amaro

Vila Nova Jaraguá: jovens e adolescentes adorando
ao Senhor por vitórias contabilizadas

SÃO PAULO/SP - Na noi-
te do sábado, 11 de março, 
foi realizada a edição anual 
do pré-congresso da União 
de Mocidade da Assembléia 
de Deus do Ministério de 
Perus (UMADEMP) no âmbi-
to regional em Santo Amaro. 
Deus trabalhou com a devi-
da liberdade e todos foram 
renovados pelo poder do Es-
pírito Santo.

Regional presidida pelo 
pastor Marcelo do Nascimen-
to, consta com um trabalho 
forte em termos de organiza-
ção desenvolvido pelo irmão 
Neimar Cossmann e equipe, 

que em ritmo de superação 
constante, envolvem a juven-
tude que oferecem o melhor 
ao Senhor como símbolo de 
sacrifícios anuais.

Vários membros da direto-

ria nacional do UMADEMP as-
sinalaram presenças na inau-
guração do trabalho. Pastores 
como Renato Rogério, Mar-
cos Miller, Pr.Gleyson Viri per-
tencem ao comando nacional 
do congresso de jovens do 

ministério que acontece no 
mês de julho. Compareceram 
e deram total apoio ao acon-
tecimento que marcou nova-
mente a trajetória juvenil na 
zona sul de São Paulo.

Além dos diversos e mara-

vilhosos louvores entoados pe-
los cantores da própria regio-
nal, convidados especiais como 
a dupla “Sandra e Expedito” e 
Leydiane Vasconcelos, Júlio 
Lima e Gilmar Máximo se en-
carregaram de adorar ao Mes-
tre em espírito e em verdade.

As ministrações ficaram 
sob responsabilidade do pas-
tor Djair Olegário no sábado, 
ficando a mensagem do do-
mingo, culto de encerramen-
to, por conta do presbítero 
Alberto Amaral. 

O tema oficial do concla-
ve foi “Estou executando um 
grande projeto e não posso 
descer” (Nee 6:3b).

SÃO PAULO/SP – A igreja 
é a mesma, pertencente à re-
gional Jaraguá, presidida pelo 
pastor Fernando Sartini. O in-
tuito também, ou seja, adorar 
o nome do Senhor na beleza 
de sua santidade. E o líder 
local é o pastor David Cirilo, 
que tem oferecido total apoio 
ao trabalho dos jovens e ado-
lescentes. Por extensão, aos 
seus responsáveis, Cristiano, 
Benedito e Igor Ferreira; e co-
operador Gildásio, Lucas Silva 
e Vanessa Souza.

Os jovens, cujo conjunto 
(Harmonia Celeste) possui 33 
anos, estão maravilhados, afi-
nal, em breve os componentes 
do conjunto “Nova Esperança” 
deverão deixar a faixa etária 
reservada aos adolescentes, 
migrando para a mocidade 
que será fortalecida em ter-

mos de vocalistas. E do con-
junto infantil virão peças que 
suprirão essas necessárias sa-

ídas. De fato, a obra é dinâmi-
ca, viva. Mantida e pertencen-
te a Ele.

Fotos: Divulgação
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GRUPO de irmãos se alegram em frente ao local onde cultos passam a ser realizados no residencial: crescimento por vir

INTEGRANTES do conjunto de jovens “Shalon” clamaram e obtiveram a misericórdia divina em seus 35 anos de adorações

ALEGRIA celestial alcançou muitas vidas: renovo e conversões MEMBROS da diretoria durante culto festivo em Jd. Sta. Maria MÚSICOS fizeram a diferença novamente apoiando os vocalistas

Fco. Morato em crescimento: iniciado trabalho em frente ao residencial São Luíz

Jardim Santa Maria celebrou os 35 anos do conjunto de jovens “Shalon”

FCO. MORATO/SP – Em 
19 de março, na qualidade de 
pastor presidente da regional, 
o ministro Josué de Oliveira Ot-
tavio rumou para o residencial 
São Luiz, quando se viu acom-
panhado do pastor setorial de 
vila Santa Catarina, Marcos 
Azarias, obreiros, membros 
dos conjuntos do círculo de 
oração e grupo de varões para 
oficializar a abertura de mais 
uma “porta de salvação” na ci-
dade francisco-moratense.

Localizado na rua Santa Te-
rezinha, 142, o salão foi des-
tinado ao cooperador Junior 
que passou a ser o responsá-
vel pela igreja que ali se reúne. 

Estratégico na visão eclesiásti-
ca, o local se coloca como re-
ferencial para vários conjuntos 
habitacionais e mesmo mo-
radias, vez que ainda não há 
igrejas para oferecer o bálsa-
mo espiritual ao povo e apre-
sentar Jesus como a solução 
para perdoar pecados e levar 
o homem para o céu.

“Temos trabalhado, lutado 
para ampliar nossa regional ao 
longo de Francisco Morato. São 
inúmeros os desafios mas o Se-
nhor tem sido fiel aos nossos 
clamores, de sorte que as igre-
jas continuam apresentando 
conversões e temos tido fôle-
go para abrir novos pontos de 

pregações que a exemplo des-
te, acabam por se tornar em 

congregações. Pela fé estamos 
vencendo”, destacou o líder se-

torial, oferecendo uma palavra 
de ânimo aos presentes.

CPO. LIMPO PTA./SP – De 
10 a 12 de fevereiro, a congre-
gação local, liderada pelo pastor 
Jackson Feliciano Matos, pro-
moveu e hospedou festividade 
alusiva aos 35 anos do conjunto 
de jovens “Shalon”. A virtude 
divina se manifestou median-
te jovens que foram tomados 
pelo Espírito Santo, renovados, 
batizados e fortalecidos na pre-
sença do Senhor. Conversões 
se constataram no decorrer do 
evento que teve por tema “Po-
rém os meus olhos estão postos 
em ti” (2º Crôn 20:12).

A cooperação foi imensa, 
vez que congregações, setores e 
regionais se intercalaram junto 
aos cultos que obrigaram o uso 
da galeria e balcão para acomo-
dar parte dos que buscaram a 
bênçãos divina. Parte porque 
outros se acomodaram senta-
dos e muitos tiveram de cultuar 

do lado externo do templo. Mas 
inconvenientes superados com 
facilidade imensa, vez que o po-
der alcançou a cada um, tanto 
pelos maravilhosos louvores 
(Vinícius Muniz e Viviane Rodri-
gues) como através das mensa-

gens compartilhadas.
Líder regional, o diáco-

no Paulo Preza participou do 
trabalho. “Consagramos uma 
semana antes da festividade 
para que o Senhor operasse 
de todas as formas e o que 

vimos foi o resultado de nos-
sos esforços”, comemorou. O 
líder juvenil do setor (jardim 
Europa), diácono Isaías Barro-
so, também participou e levou 
apoio aos responsáveis locais, 
os jovens Neri Jobes e Luiz 

Henrique. A regência do vocal 
ficou à conta de Alex Ramos, 
Laísa e Jônatas Francesconi.

Dotados de mensagens 
poderosas e transformadoras, 
pregaram os pastores Thiago 
Beti (Paulínia/SP) e o então 
líder setorial, Geraldo Santos. 
Momentos de supremacia ab-
soluta da palavra santa que 
mudou vidas, transformou co-
rações e virou cativeiros.

Que diga melhor Lucas Do-
nizete. “Me reconciliei e passei 
a fazer parte deste conjunto. 
Fui crente nas promessas que 
o Senhor me fez e testemunho 
que ele foi fiel, cumprindo 
tudo que falou. Admito que 
é temerário, não vale a pena 
buscar tesouros na terra mas 
importa mesmo nos preparar 
com vistas ao que teremos no 
céu de glórias”, testemunhou, 
lendo ainda Mateus 6:25.

Fotos: Célio Campos

Divulgação
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Abaixo, confira os principais pontos da ‘reforma’.

COMO É HOJE

Idade de aposentadoria: Soma da idade e 
tempo de contribuição deve ser de 85 anos 
para mulheres e 95 anos para homens

Tempo mínimo de contribuição: 15 anos
Servidores Públicos: Há um regime pró-

prio e separado da Previdência dos trabalha-
dores privados.

Trabalhadores rurais: Mulher se aposenta com 
55 anos e homem com 60 anos de idade. É preciso 
comprovar 15 anos de trabalho no campo.

COMO DEVE FICAR

Idade de aposentadoria: 65 anos de idade 
mais 49 anos de contribuição para receber 100%.

Tempo mínimo de contribuição: 25 anos 
para receber 76% do benefício (só recebe 
100% com 49 anos de contribuição)

Servidores Públicos: União do regime da 
previdência geral e o público

Trabalhadores rurais: Passam a contribuir 
para o INSS e só se aposentam com idade míni-
ma de 65 anos e com 25 anos de contribuição 
para receber 76% do benefício (100% do bene-
fício só com 49 anos de contribuição)

DESASTRE

“A primeira avaliação é que a reforma 
proposta é violenta, cruel e maldosa. Na 
prática, vai impor para os trabalhadores 
mais pobres a aposentadoria aos 70 anos”, 
avalia o o diretor executivo de Previdência 
de Santo André, Remígio Todeschini, espe-
cialista no assunto.

“É bom recordar: no Brasil, 60% dos traba-
lhadores da ativa, de 14 a 69 anos, contribuem 
e os outros 40%, não. Na prática, é impor a 
aposentadoria aos 70 anos, porque esse pes-
soal não vai conseguir os 25 anos de contribui-

*é médico do trabalho e cardiologista

*CLÁUDIO MIRANDA

Sua Saú
de

Dicas para Prevenir a Hipertensão 
Há um critério simples para 

definir se alguém sofre de hi-
pertensão. Define-se como 
hipertenso, em geral, aquele 
que por diversas vezes teve a 
pressão aferida e o resultado 
foi maior do que 14 (máxima) 
por 9 (mínima).

Quando diagnosticada a hi-
pertensão, é necessário tam-
bém investigar os níveis de 
insulina do paciente, pois ele 
pode ter resistência insulínica 
e não ter conhecimento do 
fato. Embora seja uma doen-
ça crônica, que não tem cura, 
pode ser controlada.

A pressão alta acomete uma 
a cada cinco pessoas. O tra-
tamento é a base de medica-
mentos controladores, além da 
adoção de hábitos saudáveis. 
Esse controle evita o infarto do 
coração, o derrame cerebral e 
a paralisação dos rins.

Apesar de ser uma disfun-
ção genética, a hipertensão 
pode ser gerada por hábitos 
de vida inadequados, como a 
ingestão excessiva de sal ou 
de bebida alcoólica, além da 
obesidade e do sedentaris-
mo. Na maioria das vezes, não 
apresenta sintomas e apenas 
com o controle da pressão ar-
terial (PA) é possível atestar 
sua a incidência.

A primeira forma de pre-
venção é fazer o acompa-
nhamento dos índices da PA, 
principalmente se pais, avós 
ou outros parentes próximos 
também tenham hipertensão.

Outras dicas para uma vida 

mais saudável
• Pratique exercícios fí-

sicos: uma simples caminhada 
de 20 minutos, três a cinco ve-
zes por semana;

• Evite alimentos muito 
gordurosos, frituras, doces e 
muito salgados;

• Evite ingerir bebidas 
alcoólicas. Elas baixam a pres-
são e quando se unem aos 
efeitos dos medicamentos po-
dem causar complicações;

• O fumo também é 
grande agravador do aumento 
da pressão arterial. Por isso, o 
indicado é parar de fumar;

• Evite o estresse, ele 
pode dificultar o controle da 
pressão;

• Não interrompa o tra-
tamento com remédios, sem a 
orientação do médico de con-
fiança.

PALESTRAS EM IGREJAS

Agende uma palestra gra-
tuitamente em sua igreja para 
esclarecimentos de dúvidas em 
como vivermos melhor. Orien-
tações para grupos (jovens, ir-
mãos, irmãs). Procure-nos!

E-mail: cláudio.miranda@grupocma.com.br

ção mínima e vai procurar o benefício de pres-
tação continuada”, afirma Todeschini.

Sobre a exigência de contribuição para os 
trabalhadores rurais, Todeschini prevê “impac-
to terrível” já que ainda são extremamente 
mal pagos, e com a implementação do encar-
go, podem ser desestimulados a manterem 
suas atividades, migrando para as cidades, 
colocando a segurança alimentar em risco, já 
que cerca de 70% da produção de alimentos é 
realizada por esses trabalhadores.

Por fim, Todeschini afirma que, em países 
que realizaram reformas do sistema previden-
ciário, como na Itália e na Espanha, a discussão 
se estendeu por um longo período.

O próprio texto do jornal O Estadão sobre 
a reforma da Previdência de Temer reconhece 
que a medida será trágica para os trabalhado-
res, mas suave para os investidores.

“A proposta para a Previdência vai enfren-
tar muita resistência na classe trabalhadora, 
mas tende a acalmar a ansiedade de analistas 
e investidores”, diz o jornal.

PENSÃO POR MORTE

Foram anunciadas também mudanças no 
valor pago à viúva ou ao viúvo, que passaria a 
ser de 50% do valor do benefício recebido pelo 
contribuinte que morreu com um adicional de 
10% para cada dependente do casal.

A regra proposta pelo governo prevê, por 
exemplo, que uma viúva poderá receber 60% 
do benefício se o casal tiver um filho. O INSS 
pagará 100% do benefício apenas aos pensio-
nistas que tiverem cinco filhos.

Além disso, o valor extra pago por conta 
do número de dependentes não será agrega-
do à pensão no momento em que os filhos 
completarem 18 anos. Também não será pos-
sível acumular esse benefício com outra apo-
sentadoria ou pensão.



O AradoAbril 2017 19

TRADIÇÃO marca a denominação

O PRESIDENTE dos Estados Unidos, Donald Trump: apoio aos evangélicos e aos bons costumes

PESQUISA APONTA QUE IGREJAS CONSERVADORAS CRESCEM MAIS RÁPIDO QUE AS LIBERAIS

Presidente dos Estados Unidos se posiciona a favor das igrejas

Uma equipe canadense 
publicou no jornal Review 
od Religious que as igrejas 
que tinham leitura mais li-
teral da bíblia eram mais 
propensas a crescer do que 
as outras. Os pesquisadores 
entrevistaram 2.225 fiéis 
em Ontário, Canadá, além 
de 29 pastores.

Segundo jornal “The 
Guardian”, os pesquisa-
dores encontraram vários 
aspectos que indicam que 
as igrejas em crescimento, 

realizam com mais firmeza 
às crenças tradicionais do 
cristianismo e eram mais di-
ligentes em práticas como a 
oração e a leitura da Bíblia”, 
disse David Haskell, o líder 
dos pesquisadores.

Esse resultado entra em 
choque com outras pesqui-
sas realizadas anteriormen-
te nos Estados Unidos e no 
Reino Unido. As pesquisas 
concluíram que as igrejas 
com uma mensagem mais 
consistente e que colocam 

limites eram mais atraen-
tes para as pessoas que vi-
nham de fora. 

O estudo ainda consta-
tou que 100% dos membros 
em igrejas em crescimento 
concordaram que era “mui-
to importante incentivar os 
não-cristãos a se tornarem 
cristãos” em comparação 
com apenas 50% em igrejas 
que estavam em declínio.

E 71% dos membros em 
igrejas em crescimento 
leem a Bíblia diariamente 

em comparação com apenas 
19% nas igrejas em declínio.

A conclusão dos pesqui-
sadores foi de que a adora-
ção também influencia na 
decisão das pessoas quanto 
a frequência dos cultos: o 
estilo de adoração com uso 
de instrumentos como os 
de corda e percussão, aju-
dam no crescimento mais 
do que aquelas que pos-
suem adoração tradicional, 
com coral e órgão.

(Fonte: Christian Today)

Desde sua posse, o pre-
sidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, tem tomado 
medidas que já começaram a 
surtir efeito na economia do 
país. Alertando que a liberdade 
religiosa está sob ameaça”, o 
presidente dos Estados Unidos, 
prometeu revogar a emenda 
Johnson, uma norma que proí-
be igrejas – isentas de pagar im-
postos – de usar o púlpito para 
apoiar candidatos políticos.

 “Vou destruir completa-
mente a Emenda Johnson. 
Permitirei que representantes 
da fé falem livremente e sem 
medo de represálias. Vou fa-
zê-lo”, disse Trump durante 
o National Prayer Breakfast, 

café da manhã que trata de 
importante evento que reúne 
líderes religiosos e político, 
em Washington, ocorrido no 
início de fevereiro.

Os conservadores religio-
sos cuja apoio esmagador 
levou Trump à Casa Branca 
estão assistindo de perto as 
ações do presidente, à espera 
que de ele cumpra promessas 
de proteger religiosos contrá-
rios ao casamento gay e à le-
galização do aborto.

ENTENDA A EMENDA
“JONHSON”

A norma que recebe o 
nome de seu principal redator, 

o então senador Lyndon John-
son, foi criada na época para 
beneficiar o próprio Johnson. 
A restrição foi defendida por 
ele em 1954, quando Johnson 
era um senador dos EUA con-
correndo para a reeleição. Um 
grupo conservador sem fins 
lucrativos que queria limitar a 
capacidade de elaboração de 
tratados de Johnson produziu 
material que exigia a eleição 
de seu principal oponente, o 
milionário rancheiro-petro-
leiro Dudley Dougherty, der-
rotando Johnson. Não havia 
igreja envolvida.

Johnson, então líder da mi-
noria democrata, respondeu 
introduzindo uma emenda ao 
código de imposto federal que 
trata das organizações de cari-
dade isentas de impostos, in-
cluindo grupos organizados e 
operados exclusivamente para 
fins religiosos, caritativos, 
científicos, de alfabetização 
e educacionais ou para evitar 
a crueldade de crianças ou 
animais. Não houve qualquer 
debate sobre a alteração. No 
entanto, era provável que 
Johnson estivesse motivado 
por um desejo de vingar-se 
da fundação que acredita-
va apoiar o seu adversário e 
impedir que ela e outras cor-

porações sem fins lucrativos 
agissem de forma semelhan-
te no futuro.

No entanto, subsequente-
mente, essa medida provou 
ter um efeito profundo so-
bre milhares de organizações 
isentas de impostos, incluin-
do igrejas. A Emenda John-
son determina que igrejas e 
outras organizações sem fins 
lucrativos “são completamen-
te proibidas de participar, 
direta ou indiretamente, ou 
de intervir em qualquer cam-
panha política em favor ou 
oposição a qualquer candida-
to para cargos públicos eleti-
vos”. Caso desrespeitem essa 
regra, elas deixam de receber 
a isenção fiscal.

Na teoria, as igrejas podem 
realizar atividades políticas de 
caráter geral e falar de forma 
genérica sobre questões so-
ciais e políticas. No entanto, 
seus líderes religiosos não 
podem citar nomes de can-
didatos ou mesmo preferên-
cias partidárias. Além disso, 
pastores têm denunciado nos 
últimos anos como a Emenda 
Johnson tem sido manipula-
da para violar a liberdade de 
expressão e de religião, prin-
cipalmente quando temas 
como aborto ou “casamento” 

gay são tratados nos púlpitos.
“Hoje, o IRS [órgão res-

ponsável pela coleta de im-
postos e aplicação de multas] 
pode usar a Emenda Johnson 
para dizer aos pastores so-
bre o que eles podem ou não 
podem pregar. Essa lei tem 
como objetivo censurar os 
sermões desses ministros, 
caso o IRS rotule seus ser-
mões como de teor político, 
por exemplo”, disse a Alian-
ça em Defesa da Liberdade 
(ADF, na sigla em inglês).

Segundo o consultor sênior 
da ADF, Erik Stanley, a Emen-
da Johnson tem sido utilizada 
para “intimidar” os pastores e 
censurar o que eles dizem no 
púlpito. “A isenção fiscal não 
pode ser baseada em uma exi-
gência de que uma igreja ou 
qualquer outra organização 
sem fins lucrativos desista de 
suas liberdades constitucio-
nalmente protegidas, incluin-
do a liberdade de expressão”, 
acrescentou. “Os americanos 
não precisam que o IRS seja 
seu árbitro”, arremata Stanley.

Donald Trump, concluiu 
seu discurso afirmando que 
a igreja evangélica precisa 
de mais poder, e que os pas-
tores e ministros devem fa-
lar sem medo.

FONTE: http://novavidaemamor.com/

Fotos: Reprodução
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O CONJUNTO Estrela de Davi que celebrou 12 anos de grandes conquistas mediante intercessões

MOCIDADE adorou ao Salvador por tamanhas bençãos colecionadas durante mais um ano

COMUNHÃO foi estreitada na festa DIRETORIA ofereceu o apoio necessário ao trabalho que foi benção às vidas participantes

MAUÁ/SP - Nos dias 11 e 
12 de março, comemorou-se 
12º Aniversario do círculo de 
oração “Estrela de Davi”, ór-
gão oficial junto à congrega-
ção no jardim Miranda. Os cul-
tos foram regrados sob glória, 
dando nítida impressão que o 
céu descera diante do poder 
revelado nos louvores e nas 
ministrações da palavra. 

Congregação subordinada 
ao setor do parque Boa Espe-
rança, a igreja tem como diri-
gente o presbítero Adilson Ro-
drigues dos Santos. O pastor 
setorial Elias Pereira da Silva 
deu total apoio onde todas as 
igrejas do setor se fizeram pre-
sentes, alem de outras igrejas 

co-irmãs, inclusive. Todas par-
ticiparam entoando os seus 
louvores ao altíssimo. 

Na parte principal do culto, 
o momento da palavra, Deus 
usou a boca dos seus servos 
com nítida propriedade. 

Com base em Apocalipse 
22:12 - “E eis que cedo venho, 
e o meu galardão esta comigo, 
para dar a cada um segundo 
as suas obras” -, discorreram 
a palavra santa os evangelis-
tas Wuelton Rodrigues e Mar-
cos Marinho (Sede Regional). 
Foram canais de bênçãos na 
transmissão dos mistérios 
santos revelados pelo Senhor.

Nos louvores, além do vo-
cal aniversariante, os cantores 

Aline Vistel e Gideão Silva agi-
taram os céus e alegraram a 
terra entoando belos cânticos. 

A irmã Zenaide Farias co-
ordena os trabalhos com o 
auxilio da dirigente Cleunice, 
a irmã Nice. 

A regional mauaense en-
contra-se sob a presidência do 
pastor Flávio Pena.

(Colaborou Cícero Santana)

Círculo de oração “Estrela de Davi” alcança o 12º aniversário Olaria do Nino: mocidade aniversariou

OSASCO/SP – Trabalho per-
tencente a regional estabele-
cida no bairro paulistano em 
vila dos Remédios, a igreja local 
rendeu gratidão ao Pai por mais 
um ano de vitórias que o depar-
tamento de mocidade alcan-
çou. A festividade foi celebrada 
nos dias 11 e 12 de fevereiro.

De acordo com a liderança 
local, são 19 anos de muitas 
conquistas aos pés de Cristo, 
intercalando as necessárias 
provas e indiscutíveis vitórias 

que servem para evidenciar 
o autêntico sentido da fé em 
Jesus Cristo. 

Qualificando como “Rema-
nescentes”, o conjunto tem 
como líderes o cooperador 
Jonatham e o irmão Claude-
mir. O pastor local é Renato 
dos Anjos. Destaque para o 
comparecimento do pastor 
Marcos Miler (sede), que se 
confraternizou junto aos ani-
versariantes e igualmente foi 
abençoado.

Fotos: Divulgação
Fotos: Cícero Santana
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PROMESSAS divinas se fizeram ouvir desde o alto céu e todos foram recompensados perante os esforços 

VOCAL formado por irmãs tem sido um referencial em meio ao bairro pelo testemunho e atuações evangelísticas realizadas

ESPÍRITO Santo tratou com muitas vidas e virou cativeiros em meio às celebrações

PASTORES Antonio Lopes, Joinville e Eick da Silva durante culto da festividade

O SENHOR falou com os seus mediante adorações e admoestações à luz da palavra

Mocidade do parque Internacional rendeu gratidão nos 21 anos de existência vitoriosa

Duplicidade de comemorações na sede setorial do Líder que fez 53 anos

CPO. LIMPO PTA./SP – De 
17 a 19 de fevereiro, o con-
junto “El Shaday” promoveu 
cultos festivos para sacra-
mentar a passagem do 21º 
aniversário do departamen-
to. Foram momentos onde 
o Senhor tratou com muita 
gente, sobretudo sondan-
do corações que acabaram 
transformados pelo poder 
da adoração e da palavra. 
A igreja pertence ao setor 
no jardim Europa que tem 
no pastor Moisés Mariano o 
seu responsável.

Liderada pelo evangelista 
Antonio Carlos, a congrega-
ção se preparou com muita 
dedicação e ativa participação 

da membrasia junto ao seg-
mento jovem. De forma que 
tão logo o trabalho foi dado 
como inaugurado, os líderes 
Cisnando Costa Santos e Na-

tália Marques dos Santos, fo-
ram autorizados pelo líder e 
comandaram todos os cultos 
com humildade e inspiração.

No decorrer dos dias, vá-

rias caravanas se mostraram 
presentes – todas munidas 
com conjuntos de jovens que 
tiveram total oportunidade 
para louvar ao Criador. O con-

junto local, regido pelas irmãs 
Natália, Priscila e Viviane, 
preparou vários louvores ins-
pirados e o Senhor trabalhou 
poderosamente. Os cantores 
Giovanni, Priscila, Daniela e 
Mirani completaram o rol dos 
adoradores.

A palavra foi pregada com 
poder e graça. O tema oficial 
“Ao que ele respondeu: Di-
go-vos que, se estes se cala-
rem, as pedras clamarão” (Lc 
19:40), foi o enunciado bíblico 
proposto para que os oradores 
compartilhassem porções ins-
piradas pelo Senhor. Atuaram 
como arautos santos o pastor 
Geraldo Santos, missionária 
Aline Arruda e Diego Gomes.

SÃO PAULO/SP – Setor 
pertencente a regional em Pa-
rada de Taipas, o jardim Líder, 

pastoreado pelo obreiro Erick 
da Silva, reuniu a membra-
sia, convidados e bradou em 

voz de gratidão ao Senhor 
por tudo quanto recebeu no 
decorrer de mais um ano de 
existência perante a lide es-
piritual. São 53 anos de exis-
tência do templo, aniversário 
do grupo de capelania hos-
pitalar “Resgate de Vidas” e 
ainda foi celebrado a festivi-
dade de missões.

Cultos oferecidos ao tro-
no de poder e graça tiveram 
como tema “O cultivo que 
gera vidas”, diante de uma 
referência bíblica relatada em 
Isaías 61:11, ocupando as noi-
tes dos dias 3, 4 e 5 de março.

Três dias que assinalaram 
com muita clareza a presen-
ça do Consolador em meio à 

congregação dos justos. Des-
de a abertura oficial na noite 
de sexta-feira, passando pelo 
sábado e diante do culto de 
agradecimentos ao Eterno na 
noite de domingo o que se viu 
foram dependências tomadas 
e a glória celestial operando 
em meio à massa humana.

Honrando o evento e so-
bretudo o corpo ministerial 
e membrasia, o pastor presi-
dente regional Antonio Lopes, 
compareceu na sexta e pregou 
com muita autoridade divina. 
Foi o mesmo espírito que usa-
ria o pastor Joinville Albernaz 
(sábado) e a missionária Cris-
tina Maranhão (domingo). Os 
preletores foram literalmente 

a voz do Pai perante os an-
seios do povo.

No período comemorado, 
rendeu-se  graças ao Senhor 
pela passagem dos 53 anos 
desde a chegada da obra 
evangelística no jardim Líder 
e paralelamente foram desta-
cados, na mesma celebração, 
os 27 anos do grupo de evan-
gelismo “Resgate de Vidas” 
que tem como coordenadora 
a diaconisa Valdevina Olivei-
ra. Também celebrados mais 
12 meses de vitórias acusadas 
pelo departamento de mis-
sões, sob a responsabilidade 
dos diáconos Lucas Java e José 
Henrique que respondem pelo 
segmento missionário.

Trabalho comemorou capelania hospitalar e atividades de missões

Fotos: Divulgação
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PR. PRESIDENTE pregou e compartilhou metodologias ministeriais aos irmãos NO DESTAQUE uma das diversas torres que embelezam a cidade em Cambra O PASTOR presidente local, Daniel Clarindo dos Santos: adesão a AD Perus

FAMÍLIAS se confraternizaram em meio ao ato oficial de filiação junto à Convenção por parte da igreja em Cambra

CAMBRA – O ministério de 
Perus continua crescendo pela 
misericórdia divina. Interna 
e externamente, são alvissa-
reiras as notícias que se tem 
do campo missionário, sem-
pre visto com bons olhos pelo 
Conselho Nacional de Missões 
de Perus (CONAMPE), em que 
se pese o fato das viabilidades 
se mostrarem possíveis em 
manter o trabalho, dentro ou 
fora da nação. 

“Atuamos como os pés nos 
chãos. Primeiro pedimos dire-
ção a Deus e depois estudamos 
as viabilidades para que não 
façamos algo apenas midiáti-
co mas com firmeza”, explica o 
pastor Nerival Acioli, responsá-
vel pelo departamento.

Nos dias 18 e 19 de mar-
ço, o pastor presidente, dou-
tor Elias Cardoso, esteve em 
viagem missionária na cidade 
denominada como Casal de 
Cambra, Portugal. Ali recebeu 
em nome da CONAMADEMP, 
um trabalho liderado pelo pas-
tor Daniel Clarindo dos Santos 
e sua esposa, a missionária Il-
zeny Gonçalves Silva Santos

Oficializando o ato de filia-
ção, assinalaram presenças o 

pastor Ronaldo Monteiro (Bél-
gica) e vários obreiros que tes-
temunharam o acontecimento. 
O nome santo do Senhor foi 
glorificado e todos se renderam 
ao poder celestial, vez que Ele 
tem permitido ao ministério de 
Perus ultrapassar limites inter-
nacionais, propagando a fé e os 
bons costumes da igreja assem-
bleiana com sede no Brasil.

Na ocasião, o pastor Ro-
naldo Monteiro (Bélgica), os 
obreiros locais e toda a igreja 
estiveram presentes em apoio 
ao ato solene que marcou a 
vida da igreja, bem como a 

história e expansão do minis-
tério de Perus. O pastor Elias 
Cardoso detalhou a história da 
igreja, seus princípios e res-
ponsabilidade com a obra mis-
sionária, esclarecendo com 
propriedade os irmãos locais.

SOBRE A CIDADE

Casal de Cambra foi, em 
séculos passados “grandes 
terras de pão”, e os seus ter-
renos eram cobertos por ex-
tensas searas. Desde o século 
XV, a Quinta do Casal, como 
era denominada nessa época, 

pertencia à Infanta D. Beatriz, 
mãe de D. Manuel I.

Estas terras entraram pos-
teriormente no século XVI na 
casa da rainha e tomaram o 
nome de Câmara, destinando-
-se o rendimento dessas terras 
ao sustento da casa da rainha.

Em 1583 é feito o primei-
ro assento de casamento 
e em 1587, a 9 de janeiro, 
faz-se o assento do primei-
ro óbito. A Ermida de Santa 
Marta (Casal de Cambra), 
existente nesta vila deve ter 
sido construída na última 
metade do século XVI.

No Séc. XVII (1600 a 1700) 
cresce o povoado e divide-se 
esta Quinta em alguns casais. 
Defende-se que o atual nome 
deste bairro se deve ao de-
senvolvimento mais significa-
tivo de um casal no lugar da 
Câmara. Surgiu devido à crise 
de habitação existente na al-
tura e à pressão exercida pela 
grande cidade de Lisboa que 
ia empurrando as pessoas 
para a periferia.

É de salientar que, em 1911 
as águas de “Casal de Camera”, 
depois de analisadas eram uma 
excelente água tônica, indicada 
para o tratamento de anemias, 
linfatismo e dispepsia. Em 1913 
estas águas foram exploradas 
pela empresa das águas.

O nome inicialente utiliza-
do, “Casal de Camera”, passou 
a “Casal de Cambra” quando, 
passados muitos anos um ho-
mem foi registar uma bicicleta 
à Câmara de Sintra e em vez 
de escrever ”Camera” escre-
veu “Cambra”. Então, a par-
tir daí esta localidade ficou a 
chamar-se “Casal de Cambra”, 
que em 1997  passou à fregue-
sia, deixando de ser uma po-
voação de Belas.

AD Perus cresce no Brasil e fora dele;
Convenção recebeu trabalho em Cambra

Fotos: Arquivo Pessoal
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O VOCAL louvando ao Senhor em meio à celebração festiva que assinalou o seu 17º aniversário recheado por vitórias

A GLÓRIA divina foi derramada em meio às irmãs no pré-CIBEMP ocorrido em Marília: cooperação acima do imaginado

O CASAL pastoral que preside a regional

Círculo de oração celebra mais um ano de vitórias
na sede regional em Francisco Morato

Pentecostes durante pré-CIBEMP em Marília

FCO. MORATO/SP – Na 
segunda quinzena de março, 
a sede regional local separou 
um espaço em sua concorri-
da programação e hospedou 
culto comemorativo ao 17º 
aniversário do conjunto do 
círculo de oração “Brilho Ce-
leste”. Deus trabalhou e todos 
foram cheios da graça e poder. 
Louvores foram praticados e o 
Redentor derramou bênçãos 
às vidas dos que se dirigiram 
ao templo-sede.

Mais que as componentes 
do conjunto intercessor, des-
taque ao comparecimento de 
diversos conjuntos convida-

dos que trataram de testemu-
nhar os feitos divinos perante 
o conjunto de intercessões 
que atua e exerce na sede o 

ministério importante para a 
edificação da igreja.

Atuaram no desenrolar 
do evento a missionária 

Eliane Nunes Ottavio na 
qualidade de coordena-
dora, tendo a assessoria 
das dirigentes, diaconisas 

Marilene e Wanda. Na re-
gência do vocal atuaram a 
diaconisa Mariana e a coo-
peradora Adriana.

Após todos terem espaço 
para adorar e testemunhar, a 
cantora oficial, irmã Silvana 
de Oliveira (Catedral) louvou 
e “preparou” a igreja que em 
seguida recebeu uma pode-
rosa mensagem de fé, poder 
e encorajamento, proferida 
pela missionária Eliana de 
Jesus (Catedral). Deus fez 
grandes coisas, alegrando 
os corações que se apresen-
taram em retidão perante o 
seu santuário.

MARÍLIA/SP - Sob o tema 
“Mulher cristã militando a boa 
milícia da fé e tomando posse 
da vida eterna”, o ministério 
feminino pertencente à re-
gional Marília/SP, promoveu o 
pré-CIBEMP anual na noite do 
sábado, 18 de março. 

O culto, poderosamente 
visitado pelo Senhor, foi rea-
lizado nas dependências do 
auditório da Universidade de 
Marília (UNIMAR) e reuniu as 
cantoras Andréia Lira, Gerusa 

Santos e Aline Miranda e di-
versas caravanas. 

A ministração ficou sob 
responsabilidade da missio-
nária Marcia Lima (Caieiras/
SP). Novamente o Eterno agiu 
com compaixão e misericór-
dia, fazendo uso da boca de 
sua serva que agiu com poder 
e autoridade, compartilhando 
verdades extraídas junto à pa-
lavra de Deus.

Membros da diretoria nacio-
nal do CIBEMP compareceram 

e elogiaram o evento, coorde-
nado pelo pastor local, Gilberto 
Pinto Cardoso e esposa, a mis-
sionária Vânia Cardoso.

Envie sua matéria para contato@oarado.com.br

Fotos: Divulgação
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UNIÃO dos departamentos indicou visão ampliada, boa cooperação e fortalecimento do ‘corpo’ para adorar ao Senhor

CRIATIVIDADE se juntou aos dotes culinários compartilhados e todos contribuíram para o crescimento da classe

SÃO PEDRO/SP – Debai-
xo de um derramamento da 
graça eterna, a igreja local, 
liderada pelo pastor Wíllian 
Valério, promoveu e hos-
pedou nos dias 10 e 11 de 
março, o quinto aniversário 
existencial do conjunto uni-
do envolvendo a mocidade e 
os adolescentes que servem 
a Deus no templo. Momen-
tos em que as mãos divinas 
se fizeram presentes em 

meio ao povo que cooperou 
e recebeu o toque divino, 
mediante bênçãos.

Denominados como “Va-
lentes de Davi”, componen-
tes apresentaram o que há de 
melhor para enaltecer o nome 
santo do Senhor Jeová. Des-
de a abertura dos trabalhos à 
sua conclusão, todos indistin-
tamente sentiram Jesus tra-
balhar, tomando vidas, reno-
vando, batizando como fogo 

santo e tocando em corações 
que se manifestaram interes-
sados em aceitá-lo como sufi-
ciente salvador.

O tema oficial do evento 
foi extraído de Aos Hebreus 
12:14b, ou seja, “sem santida-
de ninguém verá o Senhor”.

Lidera o departamento a 
jovem Letícia Dourado. A igre-
ja pertence a regional Cordei-
rópolis/SP, liderada pelo pas-
tor João Bosco Silva Torres.

Jovens se uniram aos adolescentes para promover
celebração alusiva ao quinto aniversário existencial

Rio Verde cria projeto “CIBEMP Ensina” 

RIO VERDE/GO – De 8 a 11 
de março, a sede regional local 
promoveu um curso básico e 
prático para a produção de sal-
gados e pão de mel denominado 
projeto “CIBEMP Ensina”. Na co-
ordenação dos trabalhos esteve 
a missionária Cristiane Cunha e 
demais membros da diretoria 

regional do pré-CIBEMP regional.
Na realidade, o projeto 

consistiu em uma ministração 
de como produzir salgados e 
pão de mel de uma forma prá-
tica, rápida e que sobretudo 
pode passar a constar como 
renda extra às irmãs que quei-
ram ampliar a renda familiar.

A adesão superou as ex-
pectativas iniciais. A diaconisa 
Conceição da Silva (Caieiras/
SP), foi a facilitadora das ta-
refas rapidamente assimila-
das por conta das aprendizes 
que foram contempladas com 
certificados após um culto em 
gratidão ao Senhor.

Fotos: Divulgação
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VISTA da quadra do ginásio “Nenezão”, que recebeu a edição anual do conclave juvenil; a ‘mancha’ amarela simboliza a mocidade campo-limpense: adorações, testemunhos, comunhão e palavra

SECRETÁRIO de Esportes apoiou o eventoPR. ELISEU Rodriguespreside a regionalDC. PAULO Preza liderou o conclave RUBEM Macedo foi um dos adoradores PR. IDAIL pregou sob autoridade divina

Deus trabalhou de uma 
forma excepcional em meio 
ao segmento juvenil da re-
gional V (Campo Limpo Pta./
SP), que nos dias 17, 18 e 19 
de março promoveu a edição 
anual do pré-congresso da 
União de Mocidade da Assem-
bléia de Deus do Ministério de 
Perus (UMADEMP). Evange-
lismo, seguido de conversões 
e renovações na presença do 
Espírito Santo marcaram o 
conclave anual.

Liderado pelo diácono Pau-
lo Preza e equipe, o evento foi 
iniciado no dia 17, oportunida-
de em que louvores e muitas 
adorações foram dedicadas ao 
trono de poder e graça. Deus 

respondeu aos clamores e 
abriu o guarda-chuva de bên-
çãos, acolhendo todos sob a 
mesma fé e plenitude. A tare-
fa de compartilhar a poderosa 
mensagem transformadora fi-
cou à conta do pastor Neílson 
Silva (Curitiba/PR).

No sábado as atividades fo-
ram incessantes. Sob o alarido 
de canções, a igreja mostrou a 
sua força, tendo na juventude 
a grande referência do acon-
tecimento externo. Escolheu-
-se o  bairro São José para ser 
evangelizado de uma maneira 
maciça e estratégica, vez se lo-
calizar no prolongamento de 
onde seria realizado o culto 
noturno. Ministrou a palavra 

o pastor Sidney Sales com au-
toridade do alto. Vidas aceita-
ram a Cristo.

À noite, as dependências 
do ginásio municipal “Nene-
zão” foram praticamente to-
madas pelo povo que presti-
giou o inesquecível trabalho 
realizado pela juventude. A 
exemplo do que ocorre nos 
eventos da UMADEMP, a di-
reção nacional assinalou pre-
sença, mediante os compare-
cimentos dos pastores Flávio 
Pena e Renato Rogério.

A cooperação em termos 
de regionais foi algo marcan-
te. Caieiras, Francisco Mora-
to, Jd. Damasceno, Franco da 
Rocha, Mauá, Mairiporã e Ca-

tedral deram suas respectivas 
colaborações e foram agracia-
das pela manifestação da gló-
ria que tomou vidas e invadiu 
corações. Novamente o vo-
cal fez a diferença, mediante 
adorações que mexeram com 
todos. E na glória, o Senhor as 
recebeu, derramando poder 
sobre todos.

Inspirado, a palavra foi 
compartilhada na noite por 
conta do pastor Idail Costa 
(São Paulo). Foi voz ungida ao 
ampliar a visão do reino con-
forme inspirara o Senhor jun-
to ao seu coração. Na mesma 
sintonia, o evento ainda com-
portou mensagens domini-
cais, pregadas pelos pastores 

Marco Aurélio (São Paulo) e 
Wellington Dias (São Paulo). 

Além dos vocais em plena 
atuação, as participações dos 
cantores Rubem Macedo, Re-
nan Sampaio, Julio Lima, Vi-
viane Rodrigues e Luan Rodri-
gues, assim como a oportuna 
participação dos músicos, só 
agregou qualidade à festa es-
piritual que impactou a juven-
tude como há tempos não se 
observava.

A presidência regional está 
sob a direção do pastor Eliseu 
Rodrigues. Na coordenação 
do pré-congresso atuaram o 
diácono Paulo Preza, André 
Rodrigues e Marlene Nasci-
mento.

Pré-congresso da UMADEMP impactou a
juventude da regional V no mês de março

Três dias de pentecostes e ampla manifestação da glória celestial; conversões e renovações
Fotos: Célio Campos
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tarinense, além de ter presta-
do bons serviços ao ministério 
quando servia n’outras regio-
nais. Trafegando pela SC-421, 
que liga Blumenau a Pomero-
de, teve seu carro, um Corsa 
, atingido de frente por conta 
de um caminhão. No impacto, 
o ministro acabou falecendo e 
outras pessoas se feriram com 
gravidade. Chovia no momen-
to do acidente. Dia 27 de mar-
ço, de politraumatismos.

D E S C A N -
SOU dos afa-
zeres terrenos 
o presbítero 
Cosme dos 
Santos Sena 

(foto), que servia ao Senhor, 
congregando na igreja em jar-
dim Adelfiore. Dedicado, con-
tribuía no ministério de apoio 
e aconselhamento, sempre de-
monstrando grande interesse 

pela causa, servindo nas con-
vocações de forma exemplar. 
Dia 29 de março, de infarto ful-
minante.

F E S T E J A -
DO o aniver-
sário do pas-
tor João José 
(foto), vice-
- p re s i d e nte 
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Vidente chinesa conhece Jesus em sonho e se torna evangelista

 A religião mais pratica-
da até pouco tempo atrás na 
China é conhecida como ‘Sha-
man’, era a mais forte no noro-
este do país milhares de anos 
atrás. Com o crescimento do 

islamismo em toda a China, 
houve uma mistura das reli-
giões, gerando nova forma de 
culto que se fortaleceu na re-
gião na década de 1950.

Devido a este sincretismo, 

apesar de muitos chineses se de-
clararem islâmicos, muitos deles 
continuam consultando videntes. 

Uma dessas videntes, co-
nhecida pelo nome de Amã era 
muito famosa em sua aldeia 
por possuir ‘poderes mágicos’. 
Era uma vidente shaman, que 
dava conselhos sobre tudo, 
revelando o dia certo para al-
guém se casar, e fazendo traba-
lhos de feitiçaria para se evitar 
acidentes de carro.

Ela fazia das suas feitiça-
rias fonte de renda, até que 
uma enfermidade a levou 
para o leito sem perspectivas 
de recuperação.

A P R E -
SENTADO ao 
Senhor o re-
cém-nascido 
Kalleb Antu-
nes, filho da 
c o r r e s p o n -

dente deste periódico na re-
gional Monte Mor/SP, Kezya 
Antunes. Congregando na 
sede em Capivari/SP, ao lado 
do esposo, Rodrigo Augusto 
e demais familiares, rende-
ram graças ao Senhor pela 
linda criança que passa a co-
lorir o lar de ambos. O pas-
tor Adiel Chiquesi (setorial) 
apresentou oi rebento ao Se-
nhor. Dia 12 de fevereiro.

COMEMORADOS dez anos 
de união conjugal envolvendo 

o pastor setorial em Sorriso/
MT, Alexandre Nunes e sua 
esposa, a diaconisa Ana Pau-
la (foto). Também conhecida 
como “bodas de chumbo”, a 
data arregimentou à igreja um 
culto em ação de graças muito 
avivado. Além da membrasia 
que apascentam, receberam 
cumprimentos de vários líde-
res e membros pertencentes 
às outras denominações re-
presentadas na cidade mato-
-grossense. Após, serviu-se 
comes e bebes ao povo de 
Deus em sinal de confraterni-
zação. Dia 9 de março.

TRANSFE-
RIDO para as 
mansões ce-
lestiais o pas-
tor Fernando 
Batista Leite 

(foto), 44 anos, que servia ao 
Senhor, radicado a regional ca-

DATAS

Relata ela que certo dia, 
ela teve um sonho. “Eu estava 
no banco detrás de um táxi e 
eu vi meu irmão mais velho 
dirigindo”, conta Amã, “só que 
ele estava dirigindo para a es-
curidão interminável. No lado 
direito, havia três homens que 
usavam roupas brancas e bri-
lhantes, e se aproximavam de 
mim. Eles me disseram que 
era hora de fazer uma escolha. 
E eu vi dois homens à esquer-
da, de preto, me convidado 
para o seu lado. E eu pensei: 
prefiro vestes brancas! Escolhi 
os homens que brilham. E eles 
brilhavam tanto que não se 

podia ver seus rostos. ”
Quando acordou, perce-

beu que estava sendo curada. 
Logo começou a andar nova-
mente e sabia que havia feito 
a escolha certa. “Através do 
meu sonho, eu sabia em meu 
coração que um dos homens 
vestindo roupas brancas era 
Jesus”, testemunha hoje. “En-
contrei uma Bíblia e passei os 
dias seguintes lendo o Novo 
Testamento”.

Hoje, ela compartilha do 
evangelho de Jesus Cristo e tes-
temunha de sua experiência em 
sua tribo conduzindo as pesso-
as ao verdadeiro caminho.

da regional em Maracaí/
SP. A celebração ocorreu na 
terça- feira, após o culto de 
ensino. Presidente regional, 
o pastor Cleomar Barbosa 
impetrou bênçãos ao com-
panheiro junto dos obrei-
ros e demais membros que 
prestigiaram o momento de 
felicidade. Dia 4 de abril.

Reprodução
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CONJUNTO formado por irmãs tem sido uma benção na trajetória espiritual da igreja, atuando com intercessões 

SEGMENTO infantil da sede setorial novamente encantou a todos mediante a bela celebração que ofereceu nos dias

DUPLA “Matheus & Manu” foi bemPR. CHARLES Brandão lidera o setor LEIDA: advertências para os pais Mª APARECIDA liderou os menores

CAIEIRAS/SP – Setor per-
tencente a regional em Franco 
da Rocha/SP  e tendo como 
responsável o pastor Char-
les Brandão, a igreja em Vera 
Tereza abriu espaço em seu 
cronograma de eventos para 
ressaltar mais um ano de exis-
tência do departamento infan-
til local rescendo com Cristo”. 
Para tanto foram reservados 
os dias 11 e 12 de março. O 
tema foi “Qual é o meu papel 
na vida de meu filho”. A coo-
peração foi positiva.

Liderado pelas irmãs Apa-
recida Angelo e Vera Lúcia, o 
evento reuniu no vocal cerca 
de 42 componentes que du-
rante todo o tempo se viram 
envolvidos junto ao trabalho 
que foi muito didático. Figu-
ras, decorações, réplicas de 
coroas, trono reservado a rei 
e rainha, cetro, mesa farta e 
luxo fizeram parte do adorno 
que tomou conta da igreja e 
impressionou os pequeninos.

Tendo como figura central 
a pessoa de Ester, seus desa-
fios, superações e vida usada 
decisivamente pelo Senhor 
em prol de seu povo, o tra-
balho arregimentou várias 
caravanas. Congregações do 

setor, visitantes e familiares 
asseguraram a excelente co-
operação. Destaque ao hino 
“Aleluia”, entoado pela dupla 
infantil “Matheus & Emanuel-
le”. O Senhor falou podero-
samente com a igreja através 
dos cânticos oferecidos pelo 
vocal mirim. Músicos acom-
panharam o trabalho e foram 
decisivos em seu êxito.

A palavra foi pregada com 
muita clareza, vez que o foco 
sempre pautou em permitir 
aos pequeninos o fácil enten-
dimento das coisas celestiais. 
No primeiro dia a missão ficou 
a cargo das irmãs Gislaine Fer-
reira e Leida Batista, ambas 
da AD Belém (Várzea Paulista/
SP). Momentos em que a gló-
ria eterna se mostrou presen-
te e tomou conta do trabalho, 

envolvendo todos os partici-
pantes dos cultos.

Resumindo, o trabalho foi 
enfático em chamar as aten-
ções dos pais e responsáveis 
pela criança em se tratando do 
tipo de pessoas que estamos 
educando, material e espiritual-
mente, para que tomem as me-

lhores decisões no futuro que 
os aguardam. O Eterno foi ma-
ravilhoso, colocando na boca de 
suas servas muitos questiona-
mentos e necessárias admoes-
tações quanto à responsabilida-
de implícita a cada pai.

O pastor Charles Brandão 
parabenizou todos os partici-

pantes e destacou o elevado 
grau de importância em se 
oferecer espaços específicos 
para assistir espiritualmente 
os mascotinhos em suas ne-
cessidades. “Foi lindo e sei 
que Deus tratou com muita 
gente nesses dias de ministra-
ções”, assegurou.

No Vera Tereza, crianças proporcionaram mais uma festividade abençoada

Irmãs promoveram celebrações por vitórias em igreja no bairro Nova Conquista
CPO. LIMPO PTA./SP – Nos 

dias 25, 26 e 27 de março, o de-
partamento feminino da igreja 
que tem como responsáveis lo-
cais o pastor Reginaldo Martins 
e Edson Gonçalves (co-pastor), 
promoveu uma grande fes-
tividade em homenagem ao 
Senhor pelas bênçãos derra-
madas ao longo dos últimos 
12 meses. Cultos repletos de 
bênçãos e manifestações pro-
fundas da glória santa.

O tema que encaminhou 
as reflexões espirituais foi “Se 
com Cristo estou, eu não vou 
desistir” (Js 1:9).

Assim que os cultos foram 
iniciados, a liderança foi trans-

ferida às responsáveis pelo 
departamento aniversarian-
te, cooperadoras Alessandra 
Daniele e Simone Lima. Na 
regência do vocal atuaram as 
irmãs Cinthia, Herli e Jandira. 

Além das diversas carava-

nas que estiveram comparti-
lhando os momentos de vi-
tórias testemunhadas pelas 
integrantes do vocal e que 
também tiveram oportunida-
des para louvar ao Pai, desta-
que à presença do pastor res-

ponsável pelo setor do jardim 
Europa, Moisés Mariano que 
compartilhou uma oportuna 
saudação aos liderados. Tam-
bém salientou o bom trabalho 
na esfera espiritual que reali-
zam as componentes dos con-
juntos de círculos de orações. 
“São colunas espirituais da 
igreja”, apontou.

Nas preleções o Espírito 
Santo fez a diferença. Usou 
poderosamente os que tive-
ram a nobre missão de pregar 
o santo evangelho.

Culto inaugural ocorrido na 
sexta-feira, contou com a presen-
ça da missionária Rosana (Várzea 
Pta./SP) que foi instrumento vivo 

quanto à boa vontade divina. 
Curas foram constatadas e uma 
vida preciosa aceitou a Jesus.

No sábado, a responsabili-
dade em termos de oratória fi-
cou à conta da diaconisa Aline 
Arruda, usada poderosamen-
te pelo Senhor. Libertações e 
o povo impactado com a pre-
sença do Salvador foram cons-
tatações que alegraram a alma 
de cada um dos presentes.

A festividade foi encerrada 
domingo. A missionária Dal-
va Farias (vila Perus) foi o ins-
trumento que se colocou na 
brecha e compartilhou uma 
poderosa mensagem de fé e es-
perança junto à igreja de Cristo.

Divulgação

Fotos: Célio Campos
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CARIMBO DA IGREJA

VISITE A AD PERUS

COMPONENTES do conjunto “Vasos de Bençãos” adorando ao Pai: 19 anos de grandes vitórias

O EV. ELEIR e membros da diretoria do departamento que celebrou vitórias mais uma vez

FCO. MORATO/SP – Nos 
dias 17 e 18 de fevereiro, o 
conjunto de círculo de oração 
local promoveu e ofereceu ao 
Salvador cultos festivos pela 
passagem demais um ano de 
existência vitoriosa do con-
junto “Vasos de Bençãos”. Na 
oportunidade, as intercesso-
ras completaram 19 anos de 
muitas atividades decorrentes 
da fé inabalável nos clamores 
direcionados ao trono da gra-
ça. Deus trabalhou em meio 
ao departamento, de forma 
que a graça bendita acabou 
manifesta perante o povo.

Trabalho sob a direção 
do evangelista Eleir Gonçal-
ves, constatou o quanto o 
Senhor tem sido fiel peran-
te a dedicação demonstrada 
por suas servas que além de 
interceder por muitos, ainda 
se desdobram, louvando e 
engrandecendo o nome san-
to do Criador.

Liderado pelas irmãs Maria 
do Carmo e Iraci dos Anjos e 
tendo como regentes Raimun-
da Maria e Adriana, o depar-
tamento fez o melhor em nível 
de preparação para comparti-

lhar vitórias com muitos con-
vidados que testemunharam 
as ações divinas manifestas 
em meio ao conjunto. Teste-
munhos, louvores e sobretu-
do as mensagens pregadas 
alimentaram o povo de uma 
forma especial na presença 
do Eterno.

Sob o tema “Perseverai 
na oração, velando nela com 
ações de graças” (Cl 4:2), 
mensagens poderosas foram 
pregadas e as mãos santas 
operaram de várias manei-
ras. Vidas foram restauradas, 
abençoadas e batizadas no 
Espírito Santo que permitiu 
que corações fossem tocados, 
culminando com conversões 
inclusive. Uma peça foi drama-
tizada, alertando quanto à im-
portância de estarmos prepa-
rados para a vinda do Senhor.

Na pregação da palavra 
de Deus estiveram em ação o 
evangelista Adaílton e a irmã 
Irajane – instrumentos autên-
ticos no compartilhamento 
de verdades espirituais reve-
ladas pelo Eterno e proclama-
das pelos arautos com autori-
dade e clareza.

Intercessoras promoveram celebrações                                                                                               
em aniversário no setor Recanto Feliz

Fotos: Divulgação


