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PASTORES celebraram mais um avanço da obra mediante conversões 

ESUS tem feito a sua igreja crescer em território belga diante dos desafios

DA REDAÇÃO – Os quatro 
graus acusados nos termô-
metros belgas combinados 
com a água quase que conge-
lada poderia ser a combina-
ção que melhor justificasse a 
não descida às águas de no-
vos convertidos na manhã de 
22 de abril. A fé venceu nova-
mente e a obra comemorou a 
expansão do reino.

Sob liderança do pastor 
responsável local, Ronaldo 
Monteiro, nove vidas foram 
resgatadas do mundo peca-
minoso e testificando que 
se dispuseram em mudar de 
atitudes, rumaram às águas, 
tornando-se membros do da 
igreja e do corpo de Cristo. 
“Em se tratando de realidade 
européia, nove candidatos é 
um número elevadíssimo,” fri-
sa o líder em ação missionária.

A exemplo de outros paí-
ses, a Bélgica vem sendo evan-
gelizada pelo ministério de 
Perus. Deus tem sido maravi-

Fé e ação: crescimento da obra na Bélgica

“Um dos grandes dife-
renciais em ser obreiro no 
ministério da AD Perus é ter 
as garantias de não ficar ‘en-
gessado’, isto é, sem ter o que 
fazer para o reino. Liberdade 
existe; basta querer trabalhar”.

(Pr. Ivair Albano Marques)

lhoso, tanto que recentemen-
te permitiu que o líder abrisse 
um trabalho no país vizinho, 
Luxemburgo, onde o nome do 
Senhor tem sido glorificado.

700 000 toneladas de lixo são importadas 
pela Suécia de outros países, como Norue-
ga, Irlanda e Itália, por causa de sua efici-
ência na reciclagem de lixo - 50% do que é 
coletado é transformado em energia. Em 
São Paulo, são produzidas mais de 10 mil 
toneladas/dia e as estimativas apontam que 
apenas 1% desse lixo seja reciclado.
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MINISTÉRIO feminino na regional Centro se alegrou pelas bênçãos recebidas durante o conclave anual

CONJUNTO Jardim de Deus tem sido coluna espiritual na sede em Cabreúva

AVIVAMENTO DURANTE O PRÉ-CIBEMP REALIZADO POR IRMÃS NA REGIONAL CENTRO

Cabreúva: CírCulo de oração reConheCeu milagres ao Completar 48 anos 

SÃO PAULO/SP – Tido como 
um evento preparatório ao 
Congresso de Irmãs Beneficen-
tes Evangélicas do Ministério 
de Perus (CIBEMP), o pré-con-
gresso é um dos momentos 
mais oportunos para que a 
unidade feminina seja eviden-
ciada perante as respectivas 
regionais. Não foi diferente em 
se tratando das irmãs que per-
tencem à regional Centro, as 
quais experimentaram o me-
lhor do Senhor nas noites dos 
dias 14 e 15 de abril.

A reunião das servas do 
Senhor se deu referendada no 
tema principal: “Mulheres sen-
do aperfeiçoadas na fé e no co-

nhecimento” (Ef 4:12,13).
A liderança do trabalho es-

teve sob a responsabilidade 
da missionária Lígia Cristina 

Marins Cardoso e equipe que 
tiveram excelente performan-

ce na condução dos cultos. Re-
partiram oportunidades para 
os visitantes, testemunhos, 
adoradores e reservaram es-
pecial parcela de tempo para 
que a poderosa mensagem de 
fé e poder fosse pregada.

Por se tratar dos louvores, 
além do vocal do Pré-CIBEMP, 
atuaram como adoradores na 
qualidade de convidados espe-
ciais Maicon Bonfim, Junior Ave-
lino, Karen Dias e Josie Souza.

Inspirados poderosamente 
pelo Eterno, cuidaram de propor-
cionar momentos de meditações 
e abundância perante a palavra 
santa o pastor Joinville Albernaz e 
a missionária Marinalva.

CABREÚVA/SP – Nos dias 
10 e 11 de março, a sede re-
gional, presidida pelo pastor 
Gelson Pereira, promoveu cul-
tos comemorativos aos 48 de 
existência vitoriosa assinalada 
pelas componentes do conjun-
to “Jardim de Deus”. O Sobera-
no abriu as janelas celestiais e 
a glória tomou conta da igreja 
que experimentou momentos 
de comunhão ímpar na pre-
sença do Todo Poderoso.

O evento foi aberto por in-
termédio do líder, contudo, foi o 
departamento feminino que se 
encarregou de organizar todas 
as ações inerentes aos cultos. A 
tradicional qualidade e precisão 
que as irmãs demonstram para 
com as coisas se viu em relação 
ao evento que foi benção para 
todos quantos passaram pela 

sede regional.
Ombro a ombro, mãos da-

das, mesmo espírito e foco de-
terminado, as irmãs trabalha-
ram sob a coordenação geral da 
missionária Fátima Gomes, que 
dispôs dos serviços prestados 

pelas dirigentes, Sirlene, Juraci 
e Iracema e regentes Shirley, 
Renata e Mirian. O Senhor ope-
rou em meio à tamanha união e 
sua glória foi realidade em cada 
coração.

Além dos lindos hinos inter-

pretados pelas irmãs em seus 
48 anos de muitas participações 
perante o conjunto “Jardim de 
Deus”, as cantoras Aline Miran-
da e Ivone foram convidadas 
especiais para abrilhantar ainda 
mais a comemoração. O poder 

foi revelado de uma forma pe-
culiar nos louvores apresenta-
dos. O Espírito Santo foi invo-
cado e habitou em meio a cada 
um dos que estiveram com os 
corações abertos, à espera do 
tique divinal.

Festividade em âmbito mi-
nisterial se completa a partir 
do respeito dedicado ao tem-
po que se destina à pregação 
da palavra. Em Cabreúva essa 
máxima se fez observar. Nas 
ministrações, o pastor Giuliano 
e a missionária Rute tiveram à 
disposição a oportunidade de 
compartilhar tudo quanto o Se-
nhor lhes ordenara e a vitória 
foi gigantesca.

O tema que pautou a cele-
bração anual do conjunto de 
intercessões foi “Amplia o lugar 
da tua tenda” (Is 54:2).

Fotos: Divulgação
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LOUVORES foram apresentados em meio à congregação que foi visitada pelo Espirito Santo  

CORPO  ministerial ofereceu irrestrito apoio durante os cultos festivos realizados 

MINISTROS acenam gesto caracteristico de vitórias espirituais no púlpito

SIMBÓLICA, fita inaugural foi desatada pelos obreiros sob emoção 

Dose dupla: regional em Bauru festejou aniversários de crianças e da mocidade

Jd. Sta. Catarina ganha congregação da AD Perus Itapira: ministério feminino promoveu chá

BAURU/SP – A primeira 
quinzena do mês de abril foi 
assinalada por grandes acon-
tecimentos em nível regional, 
oportunidades em que as 
mãos divinas se mostraram 

suficientemente poderosas 
para abençoar o povo que em 
elevado número compareceu 
à congregação dos santos. 
No dia 1º, um culto recheado 
de verdades, envolvendo as 

crianças. Em 14 e 15, os jovens 
promoveram a edição anual 
do pré-UMADEMP.

O evento infantil foi ver-
dadeiro marco na história re-
gional. Sob muita dedicação e 
temor ao Senhor, realizou-se 
o primeiro pré-Congresso In-
fantil da Assembléia de Deus 
do Ministério de Perus (CIA-
DEMP). Na coordenação geral 
atuaram as irmãs Nédma Car-
los Ribeiro Amarante e Juliana 
Alves Gomes Haiyashi.

Debaixo de unção e muita 
didática, atuou como prele-
tora a “Tia Elen & Seus Ami-
guinhos” (AD Belém local). O 
Salvador operou nos louvores 
e confirmou presença inspi-
rando a oradora que mostrou 
com clareza a importância em 
servir ao Senhor desde cedo.

JUVENTUDE EM AÇÃO

Sob o tema “Vê se há em 

mim algum caminho mau e 
guia-me pelo caminho eterno” 
(Sl 139:24b), jovens se reu-
niram nas noites dos dias 14 
e 15 de abril, promovendo a 
quarta edição do pré-congres-
so da UMADEMP. Adoraram 
ao Pai com vários louvores e 
sentiram o refrigério espiritual 
tomar conta de cada coração.

Para adorar ao Senhor na 
qualidade de convidada espe-
cial, irmãos convidaram a can-
tora Aline Miranda (Catedral), 
que foi instrumento de honra 
na presença divina, comparti-
lhando ricas adorações junto 
à massa humana que superlo-
tou as dependências da sede.

Coordenadores do concla-
ve, os cooperadores Ezequiel 
Moreira de Almeida e Patrick 
Brian da Silva Oliveira, além do 
pastor Rubens Alonso Gomes, 
se dedicaram com alegria ao 
evento que assinalou o seg-
mento evangélico na cidade 

interiorana. O vice-presidente 
da UMADEMP, pastor Rena-
to Rogério, esteve presente, 
prestigiando os liderados.

Jesus operou poderosamente 
mediante as preleções do evan-
gelho santo e transformador.

Atuaram como arautos da 
causa santa, compartilhando 
bênçãos junto ao povo os pres-
bíteros Erickson Bincoleto (Cate-
dral) e o obreiro Misael. Foram 
usados poderosamente perante 
as mensagens pregadas.

Preside a regional em Bauru 
o pastor Wíllian Avelino da Silva.

CPO. LIMPO PTA./SP – Em 
29 de março, debaixo de uma 
alegria espiritual tremenda e 
emoção do primeiro ao últi-
mo instante, a sede regional 
local, através do setor ‘2’, li-
derado pelo pastor Moisés 
Mariano, oficializou o ato 
inaugural de uma nova con-
gregação. Na oportunidade, 
o “Pronto Socorro de Jesus” 
teve portas abertas no jardim 
Santa Catarina.

O trabalho resultou dos fru-
tos apresentados por conta de 
um ponto de pregação que go-
zava da assessoria eclesiástica 
oferecida pelo pastor Jefferson 
Felisbino. O Senhor foi dando 
crescimento e o próximo passo 
era a abertura da congregação.

Sob emoções, todos se 
postaram à porta da igreja e 
entoando com voz de trovão o 
hino 212 da Harpa Cristã, ce-
lebraram o corte da fita inau-

gural, adentrando ao templo 
imponentes. O gesto envolveu 
obreiros e membros.

Após palavras de ânimo, 
estimativas de crescimento do 
trabalho e conclamação à par-
ticipação de todos, o pastor 

Eliseu Rodrigues (presidente 
regional) chamou à frente o 
dirigente empossado, pastor 
Eduardo Augusto. Oração im-
petrando bençãos e solicitan-
do êxito espiritual ao compa-
nheiro selou o acontecimento. 

ITAPIRA/SP – Trabalho liderado pelo pastor Willian Silva e esposa, 
a diaconisa Rosângela Silva, a igreja local hospedou em 29 de abril o 
1º Chá de Mulheres, oportunidade em que a comunhão foi estreita-
da, sobretudo com ênfase ao importante papel desenvolvido pelas 
mulheres perante o ministério que atuam. Deus operou mediante 
testemunhos, louvores e ministração da palavra.

Bem cooperado, o acontecimento reuniu cerca de 200 irmãs, 
especialmente as membros locais e pertencentes ás caravanas visi-
tantes (Franco da Rocha/SP, Mogi Guaçu/SP). Muitas mulheres que 
pertencem a outros segmentos ministeriais se irmanaram ao aconte-
cimento e enalteceram o nome santo do Salvador.

Após os momentos devocionais e testemunhais, a palavra ganhou 
espaço na programação. O tema oficial foi “Transformando pedras 
em pérolas” (Mt 13:46) e a oradora da tarde foi a missionária Valdecir 
Salomão (Catedral).

O trabalho configura-se em um setor pertencente ao campo regional em 
Franco da Rocha/SP, presidido pelo pastor Orlando Soares Silva.

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação
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JOVENS deixaram o conclave repletos de bênçãos celestiais 

GLORIA invadiu corações da juventude no pré-UMADEMP na regional em Itapevi: renovações

LOUVORES brotaram em meio aos lábios dos componentes do lindo Coral formado pelos congressistas PR. IVAIR PR. ALEXANDRE PR. ELSON

LIDERANÇA foi parceira prestigiando o segmento durante a comemoração JOVENS deixaram o conclave repletos de bênçãos celestiais

Conversões e pentecostes no pré-UMADEMP realizado em Bragança Paulista

Juventude foi o primeiro departamento a promover evento de grandeza em Itapevi

BRAG. PTA./SP – Sob o te-
ma”...e vos preparar lugar” (Jo 
14:3), a regional local, presidida 
pelo pastor Moisés de Paula, 
promoveu e hospedou um dos 
mais empolgantes pré-con-
gressos da União de Mocidade 
da Assembléia de Deus do Mi-
nistério de Perus (UMADEMP). 
Conversões e manifestações do 
poder pentecostal assinalaram 
o grande acontecimento na ci-
dade bragantina nas noites dos 
dias 14 e 15 de abril.

Como ocorre tradicional e 

costumeiramente, membros 
da presidência da UMADEMP 
assinalaram presenças no cul-
to inaugural, sobretudo des-
tinando elogios aos líderes 
da juventude na regional, o 
pastor Rafael Marafanti, o co-
operador Everton Barros e o 
irmão Tiago Estevam.

Tão logo deu o evento por 
aberto, o pastor regional pas-
sou a direção do trabalho aos 
responsáveis pelo departa-
mento de mocidade que fo-
ram usados poderosamente 

pelo Senhor. Inspirados, atua-
ram de maneira impecável na 
condução dos avivados cultos.

Amplo e bem cooperado, 
o vocal, acompanhado que 
foi por músicos locais em 
suas apresentações, ocupou 
praticamente toda a nave do 
templo-sede. A juventude 
louvou com força total, colo-
cando pulmões e gargantas 
para trabalhar com proprie-
dade. Invocado, o Espírito 
Santo se manifestou.

Vidas foram contempla-

das com a glória celestial e 
sucumbiram ante o resplen-
dor de glória que se formou 
no templo. Línguas estra-
nhas, clamores e plenitude 
do alto foram sintomas da-
quilo que o Senhor decidiu 
fazer em meio ao seu povo 
nas noites de festa. Não por 
acaso que muitos se decla-
raram renovados pelo Con-
solador. Vidas aceitaram a 
Cristo, arrependendo-se de 
seus pecados.

Nas ministrações o povo 

ouviu atentamente as pala-
vras pregadas pelos pastores 
Eduardo Veridiano e André 
Matias. Foram nomes que 
além de abrilhantar a cele-
bração, cooperaram com a 
igreja, pregando mensagens 
com fundamentações bíbli-
cas inegáveis, permitindo 
com que o Senhor se agra-
dasse de todos.

Passaram pela regional 
como adoradores convidados 
especiais os cantores Lídia Ve-
ridiano e Fernando Filho.

ITAPEVI/SP - Nos dias 17, 
18 e 19 de fevereiro, a regio-
nal local, presidida pelo pastor 
Alexandre de Oliveira, realizou 
o primeiro grande conclave 

do ano de 2017. Tratou-se do 
pré-congresso da União de 
Mocidade da Assembléia de 
Deus do Ministério de Perus 
(UMADEMP). Dias de plenitu-

de espiritual e manifestação 
da glória em meio aos irmãos.

O congresso foi recheado 
por muito louvor, adoração, 
palavra e comunhão, vez que 
o Senhor honrou suas gloriosas 
promessas e tratou em particu-
lar com cada um que apresen-
tou coração rasgado perante 
o trono divino. Louvores en-
toados pelos componentes do 
vocal foram algo especial, pa-
trocinando refrigério aos que 
trataram de meditar com espe-
cial atenção nas letras.

Ainda com relação às adora-
ções, departamentos organiza-
dos da regional como os vocais 
do CAMP, CIBEMP, grupo de 
louvor, cantoras Isabelly Viana, 
Stéphanie Duque e Alessandra 
Marques compartilharam as 
respectivas alegrias, rendendo 
ao Preceptor o mais sincero 
louvor e gratidão. Bençãos di-
vinas se espalharam em meio à 
massa humana que superlotou 
o templo-sede e o poder celes-

tial tomou conta.
Se nas adorações o Eterno 

se manifestou, nas preleções 
não foi diferente. O pastor 
Ivair Albano Marques pregou 
representando o presidente 
nacional da UMADEMP, o pas-
tor Flávio Pena. No outro dia, 
coube ao pastor Elson de As-
sis (Rio de Janeiro) transmitir 
a santa palavra que produziu 
elevados resultados, espe-
cialmente pelos incontáveis 

irmãos que foram renovados 
pela palavra, louvor e manifes-
tação plena do Senhor.

Em termos de diretoria, o 
pré-congresso da UMADEMP 
teve como líderes os presbí-
teros Jonatas Francisco, João 
de Lima e o cooperador Carlos 
Henrique. Na regência do vocal 
trabalharam o cooperador Yago 
Saraiva e Thais Nunes em meio 
a outros que compuseram a ex-
tensa diretoria atuante.

Fotos: Divulgação
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CONJUNTO Herdeiros de Cristo que celebrou mais um ano de conquistas espirituais 

CLAMORES apresentados pelas membros do círculo de oração surtiram resultados 

IGREJA tem reconhecido o belo trabalho executado pelas irmãs que clamam no templo

Conjunto “Herdeiros de Cristo” celebrou o sexto aniversário no parque Santana II

Círculo de oração chega aos 12 anos de vitórias aos pés de Cristo em Chã dos Negros

Vl. Comerciários: integrantes do “Muralhas de Fogo” agradeceram pelos 17 anos

STNA. PARNAÍBA/SP – Sob 
a liderança do pastor local, 
Marconi Costa da Silva, a igreja 
reservou em seu calendário os 
dias 28, 29 e 30 de abril para 
ampliar as celebrações que as-
sinalaram o sexto aniversário 
do conjunto de adolescentes 
“Herdeiros de Cristo”. Dias de 
adorações e muitas manifesta-
ções da glória santa.

Liderado pelo presbítero 
Zaqueu Paula de Assis e espo-
sa, a diaconisa Jaqueline Silva 
de Assis, o conjunto prepa-
rou o que tinha de melhor a 
ser apresentado em louvores 
ao Pai, visto que a alegria fez 
morada nos corações de todos 

os componentes por mais um 
ano vitorioso colecionado.

Diversos louvores se fize-
ram apresentar pelos mem-

bros do vocal que tem sido 
benção em meio à congrega-
ção dos justos. Caravanas con-
vidadas tiveram semelhante 

comportamento, adorando ao 
Salvador pela bondade ma-
nifesta em abençoar os com-
ponentes do conjunto “Her-

deiros de Cristo”. Somaram 
cooperações na qualidade de 
cantoras convidadas as irmãs 
Sandra, Sara e Sofia.

O tema oficial foi “Não vos 
deixarei órfãos; voltarei para 
vós” (Jo 14:18), que permitiu 
mensagens de grande poder 
pentecostal, tocando vidas que 
acabaram transformadas pelo 
poder do evangelho santo. O 
Espírito Santo foi invocado, 
manifestou a sua glória, traba-
lhou perante vidas e abençoou 
cada um dos que estiveram 
presentes. Atuaram como pre-
letores os pastores Ananias e 
Leonardo. (Colaborou Ewerton 
Breno, de parque Santana II)

CHÃ DOS NEGROS/PE – Em 
31 de março, as comportas ce-
lestiais se abriram novamente 
e o Senhor derramou bênçãos 
sobre os seus, durante culto 
comemorativo aos 12 anos de 
vitórias do conjunto de inter-
cessões da igreja local. O Es-
pírito Santo trabalhou, vidas 
foram restauradas, corações 
tratados e cativeiros virados.

Coordenadora geral da re-
gional, a missionária Eronilda 
Nunes assinalou presença, as-
sim como se deu por conta do 
pastor presidente da regional 

recifense, David Bispo Nunes. 
Presenças que alegraram os 
liderados e demais presentes 

de uma maneira ímpar. A lide-
rança local ficou sob a respon-
sabilidade da diaconisa Célia 

e equipe. Muitos louvores e 
adorações ao Eterno, median-
te gratidão pelos prodígios 

operados ao longo de mais 
um ano.

O Senhor preparou e fez 
bom uso do presidente regio-
nal na noite festiva. O orador 
foi cheio da graça e comparti-
lhou com os irmãos uma po-
derosa mensagem com ênfa-
se ao tema oficial, registrado 
em Jeremias 18:2, ou seja, 
“Levanta-te, e desce à casa 
do oleiro, e lá te farei ouvir 
as minhas palavras”. E verda-
deiramente o Altíssimo falou, 
transformando muitas vidas 
na memorável noite.

FCO. ROCHA/SP – De 17 a 
19 de março, o departamento 
oficial de intercessão da con-
gregação local festejou o 17º 
ano longo de história.

Para abrilhantar o evento, 
a comissão organizadora esco-
lheu como tema “Quem ven-
cer herdará todas as coisas, e 
eu serei seu Deus, e ele será o 
meu filho” (Apoc 21:7).

Liderada pelo pastor Isaías 
Antonio dos Santos, a organi-
zação dos trabalhos femininos 
ficou à conta da irmã Cícera 
Ferreira dos Santos (coordena-

dora) e equipe. O vocal aniver-
sariante teve como regentes 
Maria José, Nicole Amaral e 

Roseli Silva. Vários louvores fo-
ram entoados em sinal de agra-
decimentos aos céus por tudo 

quanto se colecionou ao longo 
desses anos existenciais.

Diversas caravanas per-

tencentes à sede do setor 
em vila Lanfranchi assinala-
ram presenças (Lanfranch II e 
vila Palmares) assim como os 
convidados (jardins dos Reis, 
Alegria, Lago Azul) e co-irmãs 
que sob a mesma fé e espírito, 
renderam cultos em homena-
gem ao Pai.

Valendo-se da promoção 
festiva, a membrasia e demais 
departamentos decidiram ce-
lebrar paralelamente os 17 
anos desde a fundação do tra-
balho no populoso bairro fran-
co-rochense.

Fotos: Divulgação
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conjunto “Mulheres Virtuosas”. 
O acontecimento ocorreu de 7 a 
9 de abril. Lidera a igreja o pas-
tor Osmar Batista.

Trabalho brotado e man-
tido em meio um local desa-
fiador, tem sido benção para 
muitos que encontram em 
Jesus a saída definitiva para 
os problemas que insistem 
em afligi-los. As misericórdias 
santas tem sido grandes, e o 
alcance de vidas, para poste-
rior transformações, elevado.

Várias caravanas passa-
ram pelo templo, sempre 
com oportunidades para que 
adorassem ao Pai através do 
respectivo conjunto. As opor-
tunidades sorriram 
com maior efetivi-
dade ao vocal ani-
versariante, que sob 
regência das irmãs 
Kenia, Fabiana e Kei-
la, apresentou o me-
lhor para o engran-
decimento do reino.

07

PALAVRA pregada fez larga diferença em meio à assistência 

SILVANA adorou na noite  

PR. ELIAS Souza

CULTO realizado no templo à noite foi bem cooperado: conversões

IGREJA tem ido às ruas anunciando o evangelho que liberta vidas

CONJUNTO feminino Mulheres Virtuosas que agradeceu por mais um ano de conquistas MISSIONÁRIA Simone foi preletoraPR. OSMAR

Em Registro, igreja foi às ruas e evangelizou o povo;
conversões foram assinaladas

“Barroca”: círculo de oração completou três anos debaixo de muita glória e adorações

REGISTRO/SP – Setor per-
tencente ao campo regional em 
Franco da Rocha/SP, a igreja lo-
cal, liderada pelo pastor Elias de 
Souza, teve uma bela iniciativa, 
saindo às ruas, evangelizando a 
população e promovendo um 
trabalho preparatório que cul-

minou com uma pré-cruzada 
evangelística. O evento ocorreu 
no dia 29 de abril e contou com 
apoio de todos os departamen-
tos locais e regional.

Assim que assumiu o traba-
lho na cidade cravada no Vale 
do Ribeira, o pastor Elias vem 

empreendendo uma série de 
ações com fundo evangelístico. 
“Visitas a lares, aos desviados, 
irmãos que por um ou outro 
motivo paralisaram a caminha-
da e especialmente anuncian-
do a palavra aos que ainda não 
conhecem Jesus”, detalhou o 
líder setorial, ansioso em ver a 
obra ampliar a membrasia.

Com isso, ao lado dos 
obreiros, Agentes Missioná-
rios e membros, realizou uma 
pré-cruzada evangelística que 
reuniu, inclusive, o líder regio-
nal de Missões, o presbítero 
Francisco Emerson Honório 
Rocha e mais 50 irmãos que 
partiram desde a sede em 
Franco da Rocha, no intuito 
de somar forças ao evento. De 
Pariquera-Açu, outra grande 
caravana compareceu. Deus 
foi fiel com o seu povo. Dos 
louvores às pregações, o Es-
pírito Santo trabalhou e vidas 
foram alcançadas pelo poder 
do evangelho.

À tarde, coube ao pastor 
Elias de Souza ser o portador 
das boas novas, ficando ao 
líder de Missões a tarefa de 
anunciar o reino no período 
da noite. Almas se renderam 
aos pés do Senhor.

DESAFIO É GRANDE

Assim que assumiu a lide-
rança da igreja em Registro, no 
início de março, o pastor Elias 
de Souza em nenhum momen-
to entendeu que o seu desafio 
seria tarefa fácil. Contrário. “O 
período em que permanece-
mos pastoreando a regional 
em Porto Alegre/RS, nos ensi-
nou que a obra requer obrei-
ros destemidos, que amem o 
chamado e faça dele a prio-
ridade de vida. Sou grato ao 
Senhor por ter ministrado isso 
ao meu coração”, salienta.

No curto período em 
que está pastor no Vale do 
Ribeira, compartilhou uma 

ocorrência interessante que 
exemplifica bem o papel do 
ganhador de almas. 

“Soube que o presbítero 
João e esposa, irmã Antonieta, 
estavam sem ministério, com-
parecendo vez ou outra a AD 
Perus. Crentes, porém com a 
saúde debilitadas, passaram a 
ser vistos de uma outra forma. 
Uma vez por mês, deixamos 
a sede e rumamos até a pro-
priedade do casal, distante 48 
quilômetros daqui. Residem 
em um bairro rural em Cajati/
SP. Como o amor divino não 
tem limites, não podemos li-
mitar nossas ações. Deus tem 
os seus planos”, sintetiza.

SÃO PAULO/SP – Congre-
gação pertencente ao setor 
em vila Caiúba, Perus, o povo 
que serve a Deus na congrega-

ção Caiúba IV, conhecida como 
“Barroca”, rendeu agradeci-
mentos pela passagem vitorio-
sa do terceiro aniversário do 

Nas adorações solo, Isabela 
Araújo, Silvana Oliveira, She-
nia, Fabiana, Kenia e Keila se 
revezaram em meio aos devo-
cionais remetidos ao trono de 
poder e glória.

O tema que referendou o 
acontecimento foi “Clama a mim, 
e responder-te-ei e anunciar-te-
-ei coisas grandes e firmes, que 
não sabes” (Jr 33:3). Vasos foram 
inspirados ao pregar sob este 
enunciado bíblico maravilhoso 
– pastor Joinville Albernaz (aber-
tura), missionária Simone Avelino 
(vila Flamengo) e diaconisa Elsa 
Pereira (Catedral). O Senhor abriu 
as comportas celestiais e chuvas 
de bênçãos foram derramadas 

sobre o povo.
Coordena o depar-

tamento a diaconisa 
Maria José, auxiliada 
pelas também diaco-
nisas Maria de Lurdes 
e Edna, as quais atuam 
como dirigentes do 
departamento.

Fotos: Divulgação
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NATAL/RN – Durante os 
dias 24, 25 e 26 de março, o 
pastor presidente da regional 
pernambucana, Davi Bispo Nu-
nes, se encontrou com o pas-
tor setorial da cidade de Cabo, 
Humberto Francisco. Viajaram 
até a cidade de São Gonçalo do 
Amarante/RN, quando inicia-
ram o que chamaram de inspe-

ção, sinalizando as viabilidades 
de implantar no local as bases 
do trabalho pertencente ao 
ministério.

No primeiro dia, renderam 
graças ao Senhor ao pode co-
operar com o evangelista Jose 
Laércio Ribeiro e sua esposa, a 
diaconisa Delia Batista Ribeiro, 
que recepcionaram os ministros 

com alegria e comunhão. Lou-
vores, trocas de experiências 
pastorais e meditação na pa-
lavra divina foram ocorrências 
que completaram as atividades.

 Sábado, os irmãos estive-
ram em Mossoró. Ali um povo 
já adorava ao Pai, esperando 
que a liderança compareces-
se para sacramentar a adesão 
junto ao ministério da AD Pe-
rus. O casal de obreiros, for-
mado pelo pastor José Maria 
e esposa Cislene, agradeceu 
as presenças, se mostrando à 
disposição para empreender 
o desafio de ampliar mais um 
pouco a tenda ministerial em 
terras do nordeste brasileiro.

Um culto público, com di-
reito a adorações, testemu-
nhos e uma poderosa mensa-
gem de poder, pregada pelo 
pastor Davi Bispo Nunes, se-
lou a passagem dos ministros 
pelo estado potiguar que é 
mais um a ser alcançado pelo 
ministério que vem crescen-
do de uma forma organizada, 
séria e compromissada com 

a manutenção dos bons cos-
tumes doutrinários e preser-
vação da linha que assinalou 
a história vitoriosa da Assem-
bléia de Deus no Brasil.

MINISTÉRIO EM NÚMEROS

Fundado em 1947 pelo 
pastor Benjamim Felipe Rodri-
gues, que já descansa na es-
perança da santa ressurreição 
desde 2002, a Assembléia de 
Deus do Ministério de Perus 
tem experimentado o cumpri-
mento das santas promessas 
por conta do Senhor. “Essa 
obra será grande, ultrapassan-
do os limites de nosso país re-
petia o fundador”, salientando 
que a promessa fora feita já no 
início dos trabalhos.

Atualmente, com a oficiali-
zação ministerial em Rio Gran-
de do Norte, dos 27 estados 
a AD Perus está presente em 
21: Acre, Alagoas, Amazonas, 
Bahia, Ceará, Espírito Santo, 
Goiás, Maranhão, Mato Gros-
so, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, Paraná, Pernambuco, 
Piauí, Rio Grande do Norte, 
Rio Grande do Sul, Rondônia, 
Santa Catarina, São Paulo, Ser-
gipe e Tocantins.

 Nada diferente quando o 
assunto ultrapassa as frontei-
ras brasileiras. Através de uma 
gestão excepcional, coman-
dada pelos membros do Con-
selho Nacional de Missões de 
Perus (CONAMPE), estamos 
em 25 nações: Alemanha, Ar-
gentina, Bangladesh, Bélgica, 
Bolívia, Cuba, Espanha, Equa-
dor, França, Haiti, Holanda, 
Índia, Inglaterra, Itália, Lu-
xemburgo, Malawi, Moçam-
bique, Nepal, Paraguai, Por-
tugal, Peru, Togo, Venezuela, 
Zâmbia e Zimbábue.

Ministério chega ao Rio Grande do Norte via São Gonçalo do Amarante
No Brasil, dos 27 estados a AD Perus está presente em 21 e em 25 nações no mundo

PR. GILSON MATIAS SOB CONFIRMAÇÃO NO PARAGUAI

SAN PEDRO – Em 25 de março 
completaram sete meses desde a 
chegada do pastr Gílson Matias 
ao Paraguai. “Posso dizer que as 
coisas estão caminhando bem. 
No princípio sofremos muita re-

sistência, mas sentimos e vemos 
que aos poucos tudo vai se ajus-
tando. O Senhor Deus tem nos 
dado graça, e aos poucos vamos 
vencendo as barreiras”, relata.

Visitas e evangelismo são uma 
constante em meio à igreja. A obra 
estabelecida no Km. 10 (Acaray), 
dirigida pelo pastor Francisco En-
ciso, apresenta um bom nível de 
crescimento. Cerca de 30 pessoas 
estão congregando e dois novos 
convertidos desceram às águas 
para a glória de Deus.

Um ponto de pregação em 
um bairro chamado Santa Libra-
da, reúne 12 pessoas. Ele é diri-
gido pelo diácono Silvino Prieto. 
Apesar de ser uma região muito 
carente, é um lugar que Deus 
tem dado crescimento em se tra-
tando de conversões. 

Já na cidade de Presidente 
Franco, que é dirigida pelo pastor 
Sérgio Escurra, são 30 membros 
que cultuam na casa do pastor. 
Nesse trabalho a igreja conta 
com dois pontos de pregação. 

Em Capiibary, onde está di-
rigindo o pastor Heriberto, são 
nove congregações e a sede do 
setor. “Me disponibilizei para 
ajudar na execução do telhado 
e cobertura da igreja que co-
meçou a ser construída, apesar 
da distância, pois esse trabalho 
fica a 300 km de onde estamos”, 
conta o pastor Gílson.

Recentemente, a mocidade 
e as irmãs celebraram aniversá-
rios de seus conjuntos. Dois co-
operadores foram separados e 
dois diáconos consagrados para 
servir ao reino.

Fotos: Divulgação
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Peru: 52 batizados nas águas e 49 vidas aceitaram a cristo durante evangelismo
LIMA - Os dias 15 e 16 de 

abril assinalaram mais um im-
portante passo dado por con-
ta do ministério em nível in-
ternacional. Através do campo 
regional em Francisco Mora-
to/SP, cultos em ação de gra-
ças foram realizados no Peru, 
oportunidade em que dezenas 
de vidas encontraram-se com 
Cristo. Além do anúncio da 
palavra, a igreja comemorou 
a primeira década existencial.

Recepcionados pelo pastor 
local, Juan Bautista, os obreiros 
coordenados pelo pastor presi-
dente regional Josué de Oliveira 
Ottavio, tiveram oportunidades 
de se alegrar com os irmãos pe-
ruanos, adorar ao Senhor e pra-
ticar ações evangelísticas com 
intuito de congregar pessoas 
aos cultos de curas divinas e li-
bertações. O Senhor novamen-
te se mostrou parceiro e traba-
lhou, encorajando muitos.

Na realidade o evento se 

convencionou a denominar-
-se Congresso Missionário. 
Colorido por vestes em cores 
berrantes, muitos gestos e 
canções envolventes, o cul-
to inaugural foi uma benção. 
Além do evento com foco 
missionário, a igreja também 
celebrou o décimo aniversário 
existencial em terras andinas. 
Foram 28 vidas que aceita-
ram a Cristo, reconhecendo-o 

como suficiente salvador.
Diversos eventos se pro-

cessaram e as mãos divinas 
sempre estendidas, acompa-
nhando os irmãos em locali-
dades de desafios iminentes. 
Mas o poder transformador 
do evangelho superou as ad-
versidades e o Consolador co-
operou ativa e decisivamente 
com os propagadores da fé 
cristã, despertando vidas que 
faziam questão de ouvi-los e 
aceitavam de bom grado ora-
ções e evangelismos relâm-
pagos. Na igreja, a somatória 
acresceu outras 21 pessoas 
que creram na presença divina 
e renderam-se a Jesus.

IGREJA EM
DESENVOLVIMENTO

Além do grande trabalho 
evangelístico, a caravana de 
obreiros se reuniu com a lide-
rança local e juntos empreen-
deram um ritmo mais acelera-
do às medidas que se tornaram 
necessárias, especialmente no 
tocante á gestão eclesiástica. 

Deliberaram acerca de obrei-
ros que seriem separados para 
melhor servir o exército celes-
tial, assim como ficou designa-
do o batismo em águas.

Iniciaram os trabalhos do-
minicais mediante o cerimo-
nial batismal. Para vergonha 
de satanás e alegria dos que 
tem ao Pai, cumpriram a justi-
ça divina, sendo batizados em 
nome do Pai, do Filho e do Es-

pírito Santo 52 novos conver-
tidos que libertos de práticas 
pecaminosas e incongruentes 
com os costumes da santa 
doutrina, decidiram nascer 
para uma vida dedicada única 
e tão somente aos interesses 
santos. A igreja explodiu em 
alegria e o nome do Senhor 
novamente foi enaltecido.

A separação de obreiros 
ocupou o período vespertino, 
quando um culto foi celebrado, 
dividido entre ministrações, 
orações em favor de enfermos, 
problemáticos e libertações 
de obras malignas constaram 
como foco principal. A poste-
riori, o trabalho administrativo 
homologou as consagrações 
de novos obreiros. 

Culto pentecostal sob mui-
ta adoração e fervor ocorreu 
na noite, manifestando a grati-
dão do povo por tudo quanto 
o Senhor operara nos dias de 
comemorações.

Fotos: Divulgação
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Em 25 de março do ano passado, me preparava para comemorar mais 
um aniversário que ocorreria quatro dias depois. Todavia me programava 
para promover um almoço com os irmãos no domingo, 27. Com vistas a 
isso, junto de minha esposa, realizamos uma limpeza geral no local onde 
receberíamos a irmandade para um almoço de confraternização.

Ainda na sexta-feira, assim que concluímos o serviço de limpeza e 
preparação do local, fui ao comércio comprar itens que completariam 
a alimentação a ser oferecida.

Ao chegar em casa, tomei um banho e comecei a passar mal 
assim que almoçamos. O problema de bronquite é crônico e de 
pronto apelei para a ‘bombinha’, contudo não surtiu o efeito espe-
rado. Juntei uma inalação; sem melhoras!. O quadro se agravava e 
o ar começou a faltar, fiquei asfixiado, gritei por minha esposa e a 
saída foi ir ao hospital.

Cheguei em condições deploráveis. Assim que acessei o hospital 
perdi os sentidos não vendo mais nada.

Minha esposa se encarregava em fazer a ficha e sob os cuidados 
da medicina adentrei ao estado de coma induzido. Quando ela me 
procurou, já estava entubado na UPA de Venda Nova/BH. 

Sem poderem fazer algo a mais, me transferiram para o hospital 
“Risoleta Neves” onde permaneci por sete dias em coma. As esperan-
ças começaram a minguar. Parentes começaram a chegar, visto que o 
estado era crítico e ameaçador.

Minha esposa avisou os irmãos na sede regional em Francisco 
Morato/SP, que junto dos servos do Senhor daqui, ergueram vozes 
e pediram que as misericórdias santas se manifestassem sobre mim, 
recuperando a minha saúde e que o milagre acontecesse. A mobiliza-
ção em termos de intercessão foi enorme.

Cada dia que passava eu não reagia e o que se comentava era que 
se amanhecesse, provavelmente não anoiteceria. Isso perdurou por 
longos sete dias.

Orações surtiram resultados, pois as forças começaram a apare-
cer, me recuperei com brevidade e no prazo de uma semana os médi-
cos decretaram a minha alta hospitalar.

Para glória do Senhor e certeza que ele continua ouvindo os nos-
sos clamores, permaneço fazendo a obra do Senhor como pastor se-
torial e dando sequência ao chamado que ele fez à minha vida.

PR. DARIO FAUSTINO BARROS 
Ribeirão das Neves/MG

Era 17 de setembro de 2016.
Por volta das 10h30, comecei sentir fortes dores ao lado direito da parte inferior do abdômen. 

Fui ao médico. Recebi exames e as dores só aumentavam. Receitou Tramal, Morfina, realizei to-
mografia e às 22h acabei internado às pressas, adentrando à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A 
pressão arterial despencou: 3 x 2.

Assim que adentrei ao hospital, do lado de fora um grupo com cerca de 25 pessoas oravam e 
faziam círculo (como que se fossem abraçar o hospital).

No dia seguinte, na visita das 15h00, o médico falou que o quadro ainda era bem crítico e eu 
estava confuso. Informou a minha filha que eu seria submetido à hemodiálise. Escutei longe e 
falei que não faria hemodiálise. Minha filha tentou acalmar-me, minimizando que seria apenas 
para que o rim voltasse a funcionar.

Segundo dia de internação. Visita liberada. Estava desenganado pela medicina. Informaram 
meus familiares que por duas oportunidades quase que perderam-me tamanha a gravidade do 
quadro que acabei adentrando. Todos os órgãos paralisaram. Hemorragias em todas as cavidades( 
olhos, cérebro, ouvido, boca, etc). Minha filha solicitou o médico para não desistir de mim por eu 
era muito novo e o médico disse eu não desistirei do seu pai, mas você sabe que os medicamentos 
já estão no limite não tem mais o que fazer.

Deu-se início à uma campanha diária, quando cultos passaram a ser realizados na residência 
de minha sogra.  Correntes de orações, clamores, irmãos e igrejas bradando em favor de minha 
vida e do pronto restabelecimento. 

No risco, o médico decidiu levar-me para uma sessão de tomografias, vez suspeitar que eu esti-
vesse com suspeita de lesões neurológicas devido à hemorragia. Graças Deus foi constatado que não 
houve nada. Naquele dia meu quadro apresentou uma estabilidade.

As orações permaneciam e o Senhor começou a operar o milagre. Na quinta-feira da mesma 
semana, médico informou que seria preciso realizar um transplante de fígado porque as enzimas do 
fígado estavam em 1950; o normal é até 96. A fé voltou a agir, de forma que os parâmetros foram 
normalizados, dispensando a temível hemodiálise.

Em coma se completaram dez dias. Ao sair desse triste quadro, me vi cego, mudo e paralítico. 
Os irmãos não desanimaram. Orações e intercessões e a glória divina alcançou-me. Passaram 72 
horas voltei a enxergar, contudo tinha perdido toda a massa muscular. Totalizaram-se 17 dias na UTI. 
Infecção generalizada e hemorragia em todos  os órgãos.

Passados dez dias, Deus me deu à vida, isso tudo é fruto das orações e fé de muitos irmãos e 
amigos. Os mesmos médicos que me desenganaram disseram que eu sou um milagre para honra e 
glória Senhor. 

Agradeço as orações de todos os irmãos, amigos, familiares e as Igrejas em favor da minha vida. 
Hoje estou sem nenhuma sequela, louvando e agradecendo a Deus pela oportunidade da vida. Tudo 
pode ser mudado através da oração dos santos.

PR. JOSÉ MARIA FERREIRA
Mauá/SP

TESTEMUNHOS DE FÉ
“FIQUEI EM COMA SETE DIAS E A ÚNICA 

CERTEZA QUE TINHA ERA QUE MORRERIA”
“DEUS AGE NO IMPROVÁVEL, NO IMPOSSÍVEL.

SOU UM DOS MILAGRES QUE ELE FEZ”
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MAUÁ/SP – Um chama-se 
Elder Ives da Silva. 

O outro responde por Que-
muel Melo de Jesus. 

O primeiro é trombonista; 
o segundo trompetista. 

Um é magro, e o outro, 
mais gordo. 

Observam tudo que se pas-
sa em meio aos músicos, que 
atentos aos gestos dos maes-
tros, ficam quase que parali-
sados em seus assentos. Até 
gente que tem um único olho 
não deixa de vê-los nas frené-
ticas idas e vindas. Vai come-
çar o culto do dia 15 de abril. 

Em comum, ambos se res-
ponsabilizam pela regência 
de uma das mais gabaritadas 
orquestras que o ministé-
rio dispõe, intitulada como 
“Louva Som”. 

É festa. A orquestra cele-
brará seus 12 anos.

E assim começou um dos 
dois cultos em gratidão ao Se-
nhor, manifestando a alegria 
dos cerca de 40 componentes 
que exercem com alegria o 
ministério de louvor através 
dos instrumentos, permitindo 
uma adoração qualificada ao 
nome santo do Senhor.

“Estou na orquestra des-
de que começou, em 2005. 
Superamos muitas adversi-
dades mas a fé permitiu que 
atravessássemos esses perí-
odos cantando, ou melhor, 

tocando”, relata a violinista 
Ivanice Costa.

O culto prossegue. Na noi-
te inaugural da festa, coube 
ao presbítero Renato da Silva 
se responsabilizar pela liturgia 
da reunião, que surpreenden-
temente, arregimentou à sede 
regional mauaense uma assis-
tência fenomenal. A galeria 
teve de ser disponibilizada aos 
que compareceram para pres-
tigiar o acontecimento.

E hinos vão se sucedendo. 

Três orquestras foram con-
vidadas para testemunhar a 
vitória dos músicos da sede. 
E as apresentações de cada 
uma é melhor que a outra. 
Hinos da Harpa Cristã e de 
domínio público se interca-
lam. O fogo é aceso, o Espírito 
Santo opera e o poder celes-
tial toma conta de músicos, 
vocalistas, igreja e obreiros.

“Então, creio que temos 
uma importância fundamental 
para com a obra. Fazemos o 

melhor porque para o Senhor 
tem de ser o melhor”, filosofa 
Isaac Costa Gomes, também 
constando no rol dos que as-
sinaram o “caderninho” no dia 
da fundação da orquestra.

Ele continua. Relata que 
quando criança, colocou uma 
bomba dentro de uma lata, 
acendeu e colocou um canudo 
na tampa. “E coloquei o olho 
no canudo para ver como se 
processava a explosão; per-
di uma vista. Mas não perdi 

a música de vista, de forma 
que toco 1º sax tenor, sax alto 
e sax soprano”, conta, sem a 
menor cerimônia.

A palavra pede espaço e 
o tempo escorre em meio ao 
visor do relógio. Tarefa reser-
vada ao pastor presidente, 
Flávio Pena. Aproveita o tema 
(Louvem o teu nome grande 
e tremendo, pois é santo – Sl 
99:3) e encaminha uma pala-
vra poderosa, enfocando os 
resultados de um louvor sin-
cero endereçado aos céus e o 
que isso patrocina perante a 
presença divina. A igreja vibra, 
glorifica, chora e se alegra. Os 
músicos também. Encerra-se a 
pregação e todos manifestam 
alegria nos semblantes.

Ah, antes de encerrar o 
evento – que oficialmente 
foi dado como finalizado no 
“Culto da Família” no dia 
seguinte -, maestros das or-
questras visitantes recebem 
lembranças (conjunto de 
partituras). Mimos alcançam 
o pastor e sua esposa, a mis-
sionária Amanda Pena.

E um louvor coletivo, en-
volvendo as quatro orques-
tras, sacramenta o excelente 
nível do trabalho que vem 
sendo feito em âmbito musi-
cal na sede regional. É visível. 
E nem precisa ter os dois olhos 
para enxergar tamanha verda-
de. Basta saber ouvir.

Orquestra “Louva Som”:
12 anos de adorações ao Eterno na sede mauaense

Fotos: Divulgação
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SÃO PAULO/SP – Nos dias 8 
e 9 de abril, o conjunto de ado-
lescentes da sede regional local 

encontrou novos motivos para 
render gratidão ao Pai. Pela mise-
ricórdia santa, celebrou-se mais 

um ano de vitórias patrocinadas 
pelo Eterno aos infantos-juvenis.

Na verdade foi o quarto ani-
versário concedido pelo Senhor 
aos membros do conjunto que 
figura como órgão oficial da sede 
regional que tem como líderes o 
evangelista Elias Ribeiro  e o ir-
mão Aílton Damasceno.

Também foram contabili-
zadas diversas caravanas no 
decorrer dos dias comemorati-
vos. Convidados, a dupla “Erley 
e Edney” e a cantora Leydiane 
Vasconcelos louvaram.

O tema que referendou as 
ações foi “Esta é a geração da-
queles que buscam, daqueles 
que buscam a tua face, ó Deus 
de Jacó” (Sl 24:6).

Nas ministrações atuaram os 
pastores Rodrigo Bonfim (sábado) 
e Aluísio Oliveira (AD Belém).

Preside a regional em San-
to Amaro o pastor Marcelo 
Nascimento.

Adolescentes renderam gratidão em Sto. Amaro Pq. Morumbi encerrou trimestre da EBD em alta

FCO. MORATO/SP – Assim 
que o mês de março terminou, 
a congregação local, sob lide-
rança do pastor Elias Ebenezer, 
se reuniu e os alunos das classes 
pertencentes à Escola Bíblica 
Dominical (EBD), promoveram 
o encerramento do trimestre. 
O acontecimento foi marcado 
por gincanas bíblicas onde dois 
grupos – “Paulo” e “Timóteo” - 
competiram entre si.

Os irmãos se envolveram de 
tal forma que os domingos pela 
manhã se transformaram em 
verdadeira festa, aumentando 

a comunhão e fortalecendo o 
sentido de pertencimento de 
cada aluno perante a EBD. 

Após cirradas disputas, 
equipe declarada vencedora 
foi o grupo “Timóteo”, cujo 
gesto vitorioso foi chancelado 
mediante a obtenção de me-
dalhas de honra ao mérito.

O dirigente se mostrou ani-
mado e satisfeito com o rumo 
tomado pelo trabalho. 

Atuam como Superintenden-
tes junto à Escola Bíblica Dominical 
na congregação os cooperadores 
Francisco, Nílson e o diácono José.

Fotos: Divulgação
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Há uma história interes-
sante envolvendo o famoso 
pintor Pablo Picasso. Depois 
de muito trabalho ele concluiu 
uma obra que mostrava de 
forma impressionante toda a 
crueldade da guerra. Um ofi-
cial do Exército entrou em seu 
ateliê e quando viu a pintura 
ficou parado, petrificado. De-
pois de alguns momentos fez 
a pergunta completamente 
supérflua a Picasso: “Você fez 
isso?” “Não”, respondeu Picas-
so, mirando o estranho com 
seu olhar penetrante, e com-
pletou: “Não – foi você quem 
fez isso!” É lógico que o oficial 
se referia à pintura e Picasso 
falava dos horrores da guerra.

Será que às vezes as pes-
soas não são como o oficial? 
Quando ficam profundamente 
consternadas com a miséria 
no mundo, questionam: “Por 
que Deus permite tudo isso?” 
“Onde estava Deus?” “Esse 
é um Deus de amor?” Mas 
quem se atreveria a contradi-
zer a Deus se Ele respondesse: 
“Não, não fui eu quem estra-
gou o mundo. Vocês fizeram 
isso!” Em Gênesis 1.26 lemos 
acerca da maravilhosa criação 
de Deus: “Também disse Deus: 
Façamos o homem à nossa 
imagem, conforme a nossa se-
melhança; tenha ele domínio 
sobre os peixes do mar, sobre 
as aves dos céus, sobre os ani-

mais domésticos, sobre toda a 
terra e sobre todos os répteis 
que rastejam sobre a terra”. “À 
nossa imagem e semelhança”. 
No versículo 27 Deus se põe 
em ação: “Criou, Deus, pois, 
o homem à sua imagem, à 
imagem de Deus o criou; ho-
mem e mulher os criou”. Esses 
dois primeiros seres humanos, 
homem e mulher, devem ter 
sido indescritivelmente belos. 
Não precisavam de produtos 
de beleza. E hoje? Não estou 
me referindo à aparência ex-
terior, falo do interior. O ser 
humano tenta apresentar-se 
aos outros da melhor forma 
possível, mostra uma fachada 
bonita e faz parecer que tudo 
está na mais perfeita ordem. 
Mas será que suportará o exa-
me do olhar divino, que a tudo 
vê e prescruta os cantos mais 
escondidos do nosso coração? 
Será que nossas correções e 
retoques terão qualquer valor 
diante da luz de Deus?

A história de Picasso acon-
teceu realmente e se encontra 
em muitos registros de sua 
vida e de sua obra. Ele havia 
feito da guerra e da destruição 
o tema de sua pintura. Deus, 
em Sua genialidade, criou algo 
incomparavelmente maravi-
lhoso: o homem, uma imagem 
dEle mesmo e imaculada-
mente belo! Depois que Deus 
acabou Sua obra, entrou em 

cena a serpente, Satanás, o 
Inimigo. Com astúcia ele con-
seguiu convencer os homens a 
desobedecer às ordens claras 
de Deus. Com isso o homem, 
coroa da criação, ficou mar-
cado pelas conseqüências do 
pecado e sua imagem divina 
ficou irreconhecível. Satanás 
tentara encobrir essa realida-
de prometendo: “sereis como 
Deus” (Gn 3.5). Mas a linda 
imagem que Deu pintara foi 
encoberta e desfigurada pelo 
pincel do pecado.

É interessante ver que mui-
tas vezes Deus fala às pessoas 
através de imagens e simbolis-
mos. Já no Antigo Testamento 
podemos encontrar muitas 
ilustrações proféticas e prefi-
gurações do clímax do Plano 
de Salvação: a morte de Jesus 
Cristo, o Cordeiro de Deus, no 
lugar do pecador. Se seguir-
mos as indicações e as setas 
que apontam para a cruz, ve-
remos que Deus nos criou à 
Sua imagem. Perceberemos 
que caímos em pecado, mas 
também veremos que Deus, 
em Seu grande amor, não de-
sistiu de ninguém. Ainda antes 
da fundação do mundo Ele 
planejou uma salvação mara-
vilhosa para cada um de nós – 
por meio de Jesus Cristo!

O pecado destruiu a ima-
gem de Deus no homem. Mas 
o alvo expresso de Deus é vol-

tar a transformar o homem 
em Sua imagem (Rm 8.29). Ele 
faz isso por meio do Seu Filho: 
“Se alguém está em Cristo, é 
nova criatura; as coisas antigas 
já passaram; eis que se fize-
ram novas” (2 Co 5.7). Somos 
transformados por Jesus de tal 
forma que, no final, seremos 
semelhantes a Ele (1 Jo 3.2).

Infelizmente é possível des-
figurarmos a imagem de Deus 
em nós, por exemplo, através 
de um pecado de estimação, 
um erro que não queremos 
corrigir ou um defeito que 
negamos a consertar em nós. 

Assim estaremos nos compor-
tando como Pilatos, que errou 
tanto em relação a Jesus! Por 
isso é bom que nos pergunte-
mos hoje, de forma muito con-
creta: até que ponto Deus já 
conseguiu gravar Sua imagem 
em mim? Permitamos que Ele 
trabalhe em nós! Ele quer usar 
Seu corretor nas nossa imper-
feições, encobrindo manchas 
e apagando pecados, para que 
a cada pincelada cheguemos 
mais perto da imagem que Ele 
quer ver em nós.

(Por Peter Malgo —
chamada.com.br)

O pecado destruiu a imagem de Deus
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Ao final do curso, um velho 
professor perguntou a um dos 
seus alunos:

— “O seu curso está termi-
nando, não é verdade?”

— “Sim, professor”, respon-
deu o aluno, “amanhã vou rece-
ber o meu diploma”.

— “O que você vai fazer
agora?”
— “Bem, vou fazer a pós-gradu-

ação, mestrado, etc... depois penso 
em casar, juntar fortuna. Serei o 
melhor naquilo que faço e o meu 
nome será sinônimo de sucesso”.

— “E depois?”
— “Depois, mais tarde, vou 

me aposentar, ter uma vida man-
sa. Vou aproveitar para conhecer 
o mundo...”

— “E depois de tudo isso?”
— “Professor, creio que che-

gará o dia em que vou morrer...”
— “E depois?”
— “Depois...”
Quando a conversa chegou 

nesse ponto o aluno não soube res-
ponder mais. E você, amigo, sabe a 
resposta? Sabe o que acontecerá 
depois?

Se observarmos, por um mo-
mento, as idéias do jovem, con-
cluímos que a maioria das pessoas 

pensa de modo semelhante, tal-
vez, incluindo você, não é mesmo?

Normalmente ouvimos alguém 
dizer: “Vou fazer isto e aquilo...”; 
“Vou a tal lugar...”. Essas palavras 
trazem à lembrança um relato 
que encontramos no Evangelho 
de Lucas, onde lemos: “O campo 
de um homem rico produziu com 
abundância. E arrazoava consigo 
mesmo, dizendo: Que farei, pois 
não tenho onde recolher os meus 
frutos? E disse: Farei isto: destruirei 
os meus celeiros, reconstruí-los-ei 
maiores e aí recolherei todo o meu 
produto e todos os meus bens. En-
tão, direi à minha alma: tens em 
depósito muitos bens para muitos 

anos; descansa, come, bebe e re-
gala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, 
esta noite te pedirão a tua alma; e 
o que tens preparado, para quem 
será?” (Lucas 12.16b-20).

Esse homem havia traçado 
grandes metas, planos ambicio-
sos para a sua vida, porém, sua 
confiança estava baseada em um 
tesouro equivocado.

A Bíblia nos diz: “Pois que apro-
veitará o homem se ganhar o mun-
do inteiro e perder a sua alma?” 
(Mateus 16.26). Portanto, o que 
você fará após a leitura dessas li-
nhas? Continuará negando e rejei-
tando a Deus?

Qual será a sua decisão?

A Palavra de Deus mostra de 
modo muito prático: “É muito fá-
cil andar pelo caminho que leva 
à perdição, porque ele é largo e 
há muitos andando nele! No en-
tanto, é muito difícil andar pelo 
caminho que leva à vida, porque 
ele é muito estreito e são poucos 
os que o encontram!

O que você fará?
Continuará andando pelo “ca-

minho largo” por onde andam 
os que rejeitam a Deus e não se 
interessam por aquilo que Ele 
diz? Ou seguirá pelo “caminho 
estreito”, onde andam os que re-
conhecem a Jesus como Salvador 

e Senhor de suas vidas?
Jesus diz: “Quem crê em Mim 

– o Filho de Deus – não será con-
denado pelo Pai, “...mas quem 
não crê já está condenado, por 
não crer no nome do Filho Unigê-
nito de Deus” (João 3.18 – NVI).

Ponha a sua fé e confiança 
em Jesus e receba a vida eterna 
e a esperança que Ele lhe propor-
ciona. Peça que o Senhor perdoe 
os seus pecados e aceite-O como 
Senhor e Salvador da sua vida. 
Não espere mais, faça-o agora 
mesmo e poderá ver o poder de 
Deus trabalhando em você!

Assim, você obterá a resposta 
à pergunta: “E depois...?”

Somente Jesus dá vida eterna
*NORBERT LIETH

Todo homem tem em si um 
profundo anseio por vida eterna. 
Em todos os lugares vemos essa 
busca. A Ciência e a Medicina pro-
curam por caminhos que permi-
tam estender a vida. Muitas pes-
soas cercam-se de idéias utópicas 
ou vivem em um mundo imaginá-
rio de filmes, livros e sonhos. To-
dos têm medo da morte. Quando 
se pensa nela, surge a temerosa 
pergunta: “O que virá depois?” O 
homem quer viver, viver eterna-
mente, ele tem medo de morrer. 
Constantemente ele também se 

vê diante da importante pergunta: 
“Afinal, para que eu vivo?”

Deus criou o homem para 
a vida eterna. Mas ele a des-
prezou e jogou fora. O homem 
preferiu o pecado que lhe trou-
xe a morte. Isso fez vir a morte 
sobre toda criatura e a miséria 
humana começou. Desde en-
tão o homem está procurando 
reencontrar a vida eterna. Ele 
procurou muito e criou inúme-
ras coisas para obter vida para 
si; é o que mostram as muitas 
religiões. Mas, ele não tem vida, 

ele nunca tem segurança.
Certa vez, um artista cons-

truiu uma máquina gigantesca. 
Ao funcionar, ela fazia muito 
barulho e movimentava muitas 
engrenagens. Mas ela tinha uma 
desvantagem: não produzia 
nada. O artista pretendia dizer 
algo com isso. Ele tinha feito uma 
representação da nossa época e 
da humanidade. Há muita movi-
mentação, até demais! Em todos 
os cantos há barulho, atividade e 
burburinho – mas, sem objetivo, 
sem sentido, sem razão e sem 
frutos permanentes.

Deus, porém, fez tudo para 
dar-nos novamente a vida, a vida 
verdadeira e eterna. A este mun-
do dominado pela morte Ele en-
viou Seu único Filho, que é a pró-
pria Vida e de quem está escrito: 
“Também sabemos que o Filho 
de Deus é vindo, e nos tem dado 
entendimento para reconhecer-
mos o verdadeiro; e estamos no 

verdadeiro, em seu Filho Jesus 
Cristo. Este é o verdadeiro Deus 
e a vida eterna” (1 João 5.20). So-
mente nEle nossa vida passa a ter 
sentido. Somente nEle temos o 
que é verdadeiro, aquilo que nos-
sa alma anseia. E somente atra-
vés dEle recebemos a vida que 
vai além dos poucos anos aqui na 
terra: a vida eterna!

Jesus diz: “Eu lhes dou a vida 
eterna; jamais perecerão, eterna-
mente, e ninguém as arrebatará 
da minha mão” (João 10.28). Ou 
em João 11.25-26: “Eu sou a res-
surreição e a vida. Quem crê em 
mim, ainda que morra, viverá; e 
todo o que vive e crê em mim, não 
morrerá, eternamente. Crês isto?”

Portanto, o que interessa é 
que creiamos. Não importa, em 
primeiro lugar, entender, com-
preender logicamente, conseguir 
definir ou explicar o propósito de 
Deus. Não, Jesus simplesmente 
faz a pergunta: “Crês isto?” Todo 

o resto vem depois.
Uma pessoa contou certa 

vez: “Ao passar por um cemitério 
quando jovem, meu olhar pousou 
sobre uma das lápides. O nome 
estava quase apagado. Mas a 
inscrição dos anos ainda era bem 
legível: 1889-1931. E então per-
cebi repentinamente: o tracinho 
entre os números significava toda 
uma vida humana. Somente um 
traço! Nossa vida não é mais do 
que isso! Um traço entre dois nú-
meros – tão pouco! Então enten-
di a responsabilidade que temos 
– a enorme responsabilidade de 
fazer algo significativo desse sim-
ples traço... Aí entreguei minha 
vida a Jesus, o Salvador, e decidi 
colocar essa pobre e pequena 
vida a Seu serviço...”

O que você fará do “traço” da 
sua vida? Jesus pergunta também 
a você: “Crês isto?” 

*é escritor junto ao site 
http://www.ajesus.com.br

E depois?
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Surpreendido pela morte

REAL SENTIDO DA VIDA

Para o jogador de futebol Mar-
c-Vivien Foe (28 anos) da Seleção 
Nacional de Camarões, 26 de ju-
nho de 2003 era um dia especial 
em sua vida. Ele e seus compa-
nheiros iriam jogar contra a Co-
lômbia a possibilidade de disputar 
a final da Copa das Confedera-
ções. Era também um dia especial 
para sua esposa e sua família, que 
esperavam ansiosos pelo jogo, 
num estádio superlotado. Natu-
ralmente todos esperavam por 
uma vitória do seu time e um bom 
desempenho de Marc-Vivien. Ele 
se preparara intensivamente para 
o torneio e como todos os outros 
jogadores tratou de estar em ex-
celente forma física.

O apito do juiz iniciou o jogo 
às 13:00h em Lyon, França. O 
time de Marc-Vivien jogava bem 
e aos nove minutos fez um gol 
que garantia sua colocação na fi-
nal contra a França.

Então aconteceu o inespera-
do. Aos 28 minutos do segundo 
tempo, sem nenhum motivo apa-
rente, Marc-Vivien caiu, no mo-
mento em que voltava para ajudar 
na marcação. Nenhum dos seus 
adversários o havia tocado, nem 
mesmo um dos jogadores da sua 
seleção. Com os olhos virados ele 
permanece estirado no chão! Cho-
cados, os outros jogadores dão si-
nal ao departamento médico para 

fazer o atendimento. Ainda em 
campo foi atendido pelo médico 
do time colombiano, Hector Cruz, 
que tentou “reanimá-lo”. Depois 
disso, na beira do campo, outros 
médicos tentam, sem sucesso, por 
mais 40 minutos. Marc-Vivien não 
reagiu a nenhuma tentativa de re-
avivamento e morreu, ali, no gra-
mado, diante dos espectadores e 
das câmeras de televisão.

Que tragédia dolorosa! Sua 
esposa e sua família são obriga-
das a assistir tudo sem poder fa-
zer nada! Da mesma forma que 
seus colegas, que nem puderam 
se alegrar pela vitória e até pen-
saram na possibilidade de de-
sistir da final. À éppoca, o pre-
sidente da Fifa, Joseph Blatter, 
lamentou: “A família futebolísti-
ca está abalada por este trágico 
acontecimento”.

A Bíblia é muito clara em re-
lação à morte. Em Hebreus 9.27 
está escrito: “E, assim como aos 
homens está ordenado morrerem 
uma só vez, vindo depois disto, 
o juízo...”. Cada ser humano vai 
morrer algum dia. A morte é uma 
realidade com a qual somos con-
frontados diariamente através das 
notícias nos jornais e na televisão. 
A pergunta importante é: estamos 
preparados para a morte, e para 
o que vem depois? Assim como o 
jogador se prepara para o torneio, 

treinando diariamente, e cada um 
de nós se prepara para as exigên-
cias da vida; como tem sido em 
relação à morte?

Se achamos que com a morte 
tudo acaba, estamos enganados. 
Não é o “nada” que nos espe-
ra, ou uma vida em outra forma 
como muitas religiões e filosofias 
nos querem fazer acreditar. Não, 
o que nos espera é o julgamen-
to, isto quer dizer, vamos ter que 
prestar contas na presença de 
Deus sobre como reagimos em 
relação ao Seu Filho nesta vida. 
Isto decidirá onde passaremos a 
eternidade: nos céus ou no infer-
no. E se não quisermos acreditar 
e não contamos com isso, sere-
mos surpreendidos.

“Quando estiver velho, então 
me preocuparei com a vida de-
pois da morte”, responde a maio-
ria das pessoas quando pergun-
tadas sobre isso. E Marc-Vivien? 
Vinte e oito anos é uma idade 

em que se conta com a morte? 
A morte o pegou de surpresa. 
Ele, sua família, seus colegas e 
o mundo inteiro, que assistiram 
boquiabertos pela televisão ou 
leram nos jornais. Nós também 
podemos ser pegos de surpresa. 
Antes de nossa morte teremos 
uma “última chance” de nos pre-
pararmos? Ou nos acontecerá 
como ao jogador de futebol?

Em João 3.16-17 lemos: “Por-
que Deus amou ao mundo de tal 
maneira que deu o seu filho uni-
gênito, para que todo o que nele 
crê não pereça, mas tenha a vida 
eterna. Porquanto Deus enviou o 
seu filho ao mundo, não para que 
julgasse o mundo, mas para que o 
mundo fosse salvo por ele”. Aqui 
vemos o grande amor de Deus por 
cada pessoa. Deus enviou Seu pró-
prio filho, Jesus Cristo, a esta terra, 
com o propósito de salvar o mun-
do. Ele quer nos salvar da perdi-
ção eterna, que é a conseqüência 

da nossa natureza pecadora.
Se preparar para a morte 

significa colocar sua vida com 
Deus em ordem. Para isso existe 
somente um caminho: aceitar a 
salvação que Jesus Cristo ofere-
ce através de Sua morte na cruz 
– “E não há salvação em nenhum 
outro; porque abaixo do céu não 
existe nenhum outro nome, dado 
entre os homens, pelo qual im-
porta que sejamos salvos” (Atos 
4.12). E em João 14.6 Jesus diz: 
“Eu sou o caminho, a verdade, e a 
vida; ninguém vem ao Pai senão 
por mim”. Não deixe para mais 
tarde a sua decisão de onde você 
gostaria de passar a eternidade – 
com Ele na Glória ou longe dEle 
na perdição eterna. Dê este passo 
agora, hoje, e entregue sua vida 
para Ele. Ele lhe receberá com 
os braços abertos, lhe perdoará 
toda culpa e lhe dará vida eterna. 
Ele já lhe espera há tanto tempo! 

(Por Markus Steiger)

“Por que vivo?”,
“Qual a razão da vida?”,
“Qual o objetivo de viver?”
• Mary Roberts Rinehart disse sobre o sentido da vida: “Um pouco de 

trabalho, um pouco de sono, um pouco de amor, e tudo acabou.”
• Edmund Cooke afirmou: “Nunca vivemos, mas sempre temos a expec-

tativa da vida.”
• Colton: “A alma vive aqui como numa prisão e é liberta apenas pela morte.”
• Shakespeare: “Viver é uma sombra ambulante.”
• R. Campbell: “Viver é um corredor empoeirado, fechado de ambos os lados.”
• Rivarol: “Viver significa pensar sobre o passado, lamentar sobre o pre-

sente e tremer diante do futuro.”
Será que todas essas não são afirmações bastante amargas e desanima-

doras sobre o sentido da vida? Parece que todos falam apenas de existir e 
não de viver verdadeiramente.

Jesus tocou no âmago da questão ao dizer: “Eu sou... a vida” (João 14.6). 
Por isso o apóstolo Paulo escreveu sobre o sentido da sua vida:”Porquanto, para 
mim o viver é Cristo” (Filipenses 1.21). Por isso, também o apóstolo João come-

çou sua primeira epístola com as palavras: “O que era desde o princípio, o que 
temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contem-
plamos, e as nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida (e a vida se 
manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vo-la anunciamos, 
a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada)” (1 João 1.1-2).

Uma revista esportiva resumiu da seguinte forma a vida de um famoso 
ex-treinador e comentarista esportivo: Eu acreditava que 20 anos de fama 
bastariam... talvez ganhar três campeonatos e então, no auge, com 53/54 
anos, parar... Depois eu pretendia recuperar tudo o que tinha perdido, por 
causa do muito tempo que estive viajando... Agora tudo parece tão sem sen-
tido... Mas aquela ânsia incontrolável de conquistar o mundo não podia ser 
freada... Ao se ficar doente, chega-se à conclusão: “o esporte não significa 
mais nada” – esse pensamento é simplesmente terrível.

Alguém disse certa vez: “Qual o significado da vida, quando ela se torna ‘anti-
gamente’?” Sem Jesus, que é a vida em todo o seu significado presente e eterno, 
a vida na terra oferece no máximo “sucesso vazio”, e mesmo esse se esvai no final 
como areia entre os dedos. Por isso, dê ouvidos à voz de Jesus, que resume o sen-
tido da vida numa única frase: “E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o úni-
co Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste” (João 17.3). (Norbert Lieth)

ATÉ A PRÓXIMA EDIÇÃO SE ASSIM DEUS O PERMITIR (Por ketyrubel@hotmail.com

O sentido da vida sempre preocupou a humanidade.
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O mundo ainda não se recom-
pôs da tragédia que nesta última 
semana encheu os nossos cora-
ções de dor e consternação. Um 
indivíduo, alegadamente sofrendo 
de problemas psicológicos graves, 
decidiu acabar com a sua vida e a 
de mais 149 pessoas, arremetendo 
o avião que pilotava contra uma 
montanha dos Alpes franceses.

As imagens do sofrimento, dor 
e revolta nas faces e expressões 
dos familiares, amigos e da popu-
lação em geral têm corrido o mun-
do e são marcantes e angustian-
tes. A incontrolável saudade, os 
gritos de dor e as recordações tor-
nam-se a tortura diária das cente-
nas de pessoas que perderam al-
gum familiar, amigo ou conhecido 
naquela indescritível tragédia.

8 minutos para a eternidade
Segundo os dados técnicos 

disponíveis, a tragédia iniciou-se 
8 minutos antes da colisão, quan-
do o infeliz co-piloto decidiu ini-
ciar a queda abrupta e constante 
do avião até o choque final com a 
montanha rochosa.

Entretanto, de acordo com as 
informações que vêm chegando, 
as suas 149 vítimas só perce-
beram a realidade trágica que 
delas se aproximava a escassos 
momentos da colisão do avião 
contra a montanha. Segundo re-
gistros gravados, só se ouviram 
os gritos das vítimas, momentos 

antes do desastre.
Não imagino o que seja ver a 

morte à frente sem poder fazer 
nada para escapar. Uma coisa é 
certa: todos aqueles passagei-
ros, que naquela fatídica manhã 
entraram naquela aeronave em 
Barcelona, acreditavam que a 
mesma os levaria em plena segu-
rança até a cidade de Düsseldorf, 
na Alemanha. Ninguém ali es-
colheu a tragédia, muito menos 
contava com ela.

Quantos risos, alegrias, es-
peranças e expectativas foram 
partilhadas durante os minutos 

de vôo anteriores à tragédia? 
Certamente muitos.

Mas, a certa altura, alguém 
colocou o relógio daquelas vidas 
numa contagem regressiva de 8 
minutos. 8 minutos até à colisão 
fatal. 8 minutos finais de uma 
existência desejada, mas brusca-
mente interrompida.

Qual é a maior tragédia?
A questão crucial nesta histó-

ria não deve ser a das causas que 
levaram aquele co-piloto a provo-
car uma tragédia destas – ainda 
que mereça muita atenção e re-

flexão – mas saber em que con-
dição espiritual estavam todas 
aquelas vidas.

É melhor estar
sempre preparado
Toda a nossa vida é uma ver-

dadeira viagem para um destino 
previamente escolhido. Se eu 
escolho viver com Deus e rela-
cionar-me com Ele através da 
Pessoa do Seu Filho Jesus Cristo, 
tenho a vida eterna, estando por 
isso preparado para, em qualquer 
momento da viagem, partir para 
a presença de Deus, em paz e se-

gurança, sabendo que Ele me re-
ceberá nos Seus braços de amor 
e perdão. Mas se escolho viver 
independentemente de Deus, 
não dando valor ou sentido aos 
Seus convites e apelos para que 
me reconcilie com Ele através do 
reconhecimento e confissão dos 
meus pecados, estarei desprepa-
rado, arriscando-me a enfrentar a 
condenação e separação eterna a 
qualquer momento em que a via-
gem da vida seja interrompida.

É por isso que Deus nos alerta: 
“Lembra-te do teu Criador nos dias 
da tua mocidade, antes que ve-
nham os maus dias...”. “Prepara-te 
para te encontrares com Deus”.

Ninguém é o senhor do seu 
destino. Ninguém consegue adi-
vinhar o dia ou a maneira em 
que vai partir para a eternidade 
através da morte física. É melhor 
estar preparado para quando 
essa interrupção se der. É melhor 
entregar a sua vida nas mãos de 
Deus e depender dEle, confiando 
na Sua capacidade de nos guar-
dar de todo mal, ou preparar-nos 
para enfrentá-lo com plena con-
fiança e certeza do destino mara-
vilhoso que Deus tem preparado 
para todos aqueles que O amam.

“Entrega o teu caminho ao 
Senhor, confia nEle, e o mais Ele 
fará” – Salmo 37.5

*é escritor em folhetos evan-
gelísticos
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Círculo de oração “Monte Sinai” se mostrou grato ao celebrar o 13º aniversário 

IRMÃS SE MARAVILHARAM DURANTE UMA DÉCADA DE INTERCESSÃO NO JARDIM SÃO BERNARDO

MAUÁ/SP - Os dias 14, 15 e 16 
de abril foram recheados de pala-
vras vindas diretamente do trono 
de poder e graça, vez que neles se 
celebrou os 13 anos de existência 
vitoriosa do conjunto do círculo 
de oração “Monte Sinai”. O depar-
tamento figura como órgão oficial 
na sede setorial em vila Sônia, 
cujo responsável é o pastor Paulo 
Bim. A diaconisa Solange Bim co-
ordena do departamento que tem 
como dirigente a irmã Geovana.

Dias pentecostais.
O Eterno abriu as janelas celes-

tiais e não economizou no derrama-
mento de bênçãos junto aos que se 
dirigiram ao templo, apresentando 
os corações dilacerados perante a 
bondade divina. Foram sondados, 
transformados, avivados e aben-
çoados de uma forma impactante. 
Tanto a partir dos louvores como 
das mensagens pregadas.

Presidente regional, o pastor 

Flavio Pena assinalou presença ao 
lado da esposa e coordenadora 
regional do pré-CIBEMP, a missio-
nária Amanda Pena, hipotecando 
total apoio ao evento. O círculo 
de oração da sede regional tam-
bém cooperou, apresentando os 

seus louvores em agradecimento. 
O mesmo se viu por conta dos de-
mais convidados.

Na abertura, usando a palavra 
com base em Deuteronômio 31:6, 
que forneceu o tema oficial do even-
to, a missionária Vania Costa (Igreja 

Missão de Fé) falou com proprieda-
de, destacando o necessário esforço 
para se obter a vitória em nossas ba-
talhas. Na noite, destaque ainda para 
as participações da cantora Sueli (AD 
parque São Rafael). Seus louvores 
moveram os céus, fazendo o povo 

transbordar no Espírito. 
No sábado, novamente o con-

junto “Monte Sinai” teve priorida-
de nas apresentações e glorificou 
o nome santo do Redentor. Visi-
tantes também adoraram, assim 
como apresentou o seu sacrifício o 
trio “Precioso Bálsamo” (sede re-
gional). A noite se encerrou diante 
de uma poderosa mensagem pre-
gada pelo presbítero Samuel (AD 
Vila Suíça) que foi o canal divino 
para alimentar o povo.

O evento deu as atividades fes-
tivas por encerradas no domingo. O 
tradicional “Culto da Família” com-
preendeu testemunhos, adorações 
e palavra. Partes musicais oficiais 
estiveram em ação, assim como 
a cantora Erika Costa. O conjunto 
aniversariante ocupou boa parte do 
momento dedicado aos louvores, 
manifestando a alegria por vitórias 
colecionadas. Pregou a mensagem 
oficial a missionária Madalena.

SÃO PAULO/SP – Evento realiza-
do sob a coordenação local da irmã 

Cida Marques e irrestrito apoio do 
dirigente, o presbítero Hodirley Ro-

cha, a congregação estabelecida no 
jardim São Bernardo, regional Santo 
Amaro, promoveu e hospedou cul-
tos comemorativos ao décimo ani-
versário do conjunto “Brasa Viva”. A 
festa pentecostal ocorreu nos dias 
14 e 15 de abril.

Acontecimento marcante para 
a igreja local, todos os membros 
se mobilizaram para apresentar 
o melhor ao Senhor, retratando 
com propriedade a alegria pelas 
incontáveis bênçãos recebidas no 
decorrer de 10 anos de muitos 
desafios, lutas, propósitos, votos e 

principalmente vitórias. 
Várias igrejas receberam 

o convite para comparecer ao 
evento. Atenderam e patrocina-
ram alegria maior às componen-
tes do conjunto “Brasa Viva” que 
tiveram oportunidades para lou-
var e testemunhar perante a igre-
ja as inúmeras bênçãos decorren-
tes dos clamores apresentados 
ao trono de poder e graça.

Presidente regional, o pastor 
Marcelo Nascimento marcou pre-
sença na festividade, ao lado da 
esposa e coordenadora regional 

do pré-CIBEMP, a diaconisa Geil-
ma Nascimento. Isso alegrou mui-
to os irmãos.

O tema proposto pela organi-
zação da festividade foi “Pregue a 
tempo e fora de tempo” (2ª Tim 
4:2), reunindo em torno de si os 
oradores oficiais, evangelista Jo-
sué Souza e pastor Silvio José. 
Todos foram agraciados pela 
plenitude espiritual que além de 
renovar vidas, permitiu que duas 
pessoas fossem batizadas com o 
Espírito Santo e quatro aceitas-
sem a Cristo.

Fotos: Divulgação
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Juventude experimentou o melhor do Senhor durante
pré-UMADEMP em Fco. Morato

No Rochdalle, conjunto “Brilho Celeste” completou dez anos de grandes vitórias

FCO. MORATO/SP - “Aquie-
tai-vos e sabei que eu sou 
Deus” (Sl 46:10), foi o tema 
oficial da edição anual do pré-
-congresso da União de Moci-
dade da Assembléia de Deus 
do Ministério de Perus (UMA-
DEMP), realizado na sede re-
gional em Francisco Morato/
SP, nas noites dos dias 7 e 8 
de abril. Paralelamente foram 
rendidos agradecimentos ao 
Senhor pelos 32 anos da União 
de Mocidade da Assembléia 
de Deus em Francisco Morato 
(UMADFRAMO). 

Noites inesquecíveis na 
presença do Todo Poderoso. 

Louvores pentecostais, pleni-
tude em meio a graça que su-
perabundou vidas e ministra-
ções que serviram não apenas 
para transformar caráter mas 
educar religiosa e espiritual-
mente o povo a servir melhor 
e de forma mais sincera o Se-
nhor Jesus Cristo.

Trabalho avivado e muito 
bem cooperado, simplesmen-
te tomou conta das depen-
dências do templo-sede que 
tem no pastor Josué de Oli-
veira Ottavio o seu presidente 
em âmbito regional. Junto do 
colegiado formado por minis-
tros, ofereceu total apoio para 

que a juventude realizasse 
uma das maiores festas dos 
últimos tempos.

Liderando o trabalho juve-
nil, o pastor Nílson Roberto 
dos Santos, novamente mos-
trou competência eclesiástica 
e visão de grupo, comparti-
lhando com os seus auxiliares, 
pastor Marcos Azarias, Fawe-
der Ramalho Nascimento e di-
ácono Esdras Nascimento Cali-
zto. Figuraram como auxiliares 
de direção o diácono José Ma-
rio Dutra Valente, cooperador 
Jeferson Tiao de Lima e José 
Marcos Pereira da Silva.

Como de costume, os mo-

mentos de adorações se des-
tacaram em meio à festa. Vo-
calistas foram regidos pelo trio 
formado por Gracielle, Joel e 
Russem, tendo a direção mu-
sical repousada nas mãos de 
Rubens Bezerra da Silva. As 
regionais Centro, Franco da 
Rocha e de Campo Limpo Pau-
lista cooperaram maciçamen-
te. Assim como comparece-
ram e louvaram ao Senhor os 
cantores Júlio Lima, “Diego & 
Jaqueline”, Marcos e Isabella 
Araújo.

Em meio a tantos aconte-
cimentos marcantes nas vidas 
dos componentes, as ministra-

ções da palavra santa cuida-
ram de sacramentar o elevado 
êxito do conclave. 

Pastores conferencistas em 
elevado grau de experiência 
em eventos dessa natureza, 
Isaías de Oliveira e Eduardo 
Veridiano foram os responsá-
veis em meditar com profun-
didade o enunciado bíblico 
proposto através do tema e 
tiveram boa performance, vez 
que o Senhor se agradou de 
ambos. Investiu-os de virtude 
e inspirou-os, fazendo de cada 
um o arauto portador das 
mensagens oportunas a cada 
dia de celebração.

OSASCO/SP – As misericór-
dias divinas se revelaram aos 
membros do conjunto varonil 
“Brilho Celeste”, que ao térmi-
no do primeiro trimestre ce-
lebraram com todos os mem-
bros e demais partes musicais 
da sede setorial local, a passa-
gem da primeira década exis-
tencial. As mãos divinas foram 
estendidas e o povo se mara-
vilhou debaixo de bênçãos e 
operações celestiais.

O tema que deu referência 
bíblica ao evento foi “Ouvi a tua 
oração e vi as tuas lágrimas, eis 
que eu te sararei” (2º Rs 20:5).

Assim que o evento foi 
inaugurado, o pastor setorial 
Anderson Mendes, apresen-
tou os líderes, diácono Hilton 
Silva e cooperador Roberto 
Melo, passando a direção 
do trabalho a ambos. Com a 
parceria do Espírito de Deus, 
foram competentes nas ativi-
dades litúrgicas e tudo concor-
reu para a glória eterna.

Diversas caravanas se so-
lidarizaram com o conjunto 
“Brilho Celeste”, recebendo, 
em contrapartida, oportuni-
dades para que adorassem ao 
Senhor na beleza de sua san-

tidade. O fogo pentecostal se 
acendeu em meio ao templo 

e todos foram tocados, espe-
cialmente pelos louvores que 

se fizeram ouvir nos dias co-
memorativos.

Fotos: Divulgação
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MAUÁ/SP – Nos dias 7, 8 
e 9 de abril, a sede setorial 
no jardim Oratório foi impac-
tada pelo poder de Deus. No 
período foi comemorado 27º 
aniversário do conjunto for-
mado pelo círculo de oração 
“Monte Horebe”. Oportunida-
des de louvores e muitas ado-
rações, onde a manifestação 
do Espírito Santo foi visível. A 
coordenadora regional do pré-
-CIBEMP, missionária Amanda 
Pena, marcou presença na 
abertura do trabalho.

Na sexta feira Deus falou 
com a igreja de forma especial. 
Inicialmente pelos louvores 
apresentados pelos departa-
mentos convidados, através da 
cantora oficial da noite, a dia-
conisa Solange Bim e especial-
mente pelas componentes do 
conjunto que deram o melhor 
de si, recebendo maravilhosas 

contrapartidas da parte divina. 
O pentecostes brotou em meio 
ao templo e a glória celestial 
fez morada em cada coração.

Usando a preletora, missio-
nária Vania Costa (AD Missão de 

Fé), o Senhor a inspirou a partir 
da exploração do tema “Eis que 
faço uma coisa nova”(Is 43:19a). 
Enfatizou que pelo perdão Deus 
faz coisas novas, mas para isso, 
tomando como exemplo Rute, 

“é preciso descer a eira, desco-
brir os pés do Mestre e se deitar 
neles”, comparou. 

Com participações de con-
vidados distribuídos em meio 
aos dias comemorativos, sába-

do e domingo não foram datas 
diferentes quanto à unção re-
gistrada no local da benção e 
da vitória. A plenitude preva-
leceu, a partir dos adoradores, 
trio “Precioso Bálsamo” (sede 
regional), cantores locais e 
regionais, departamentos or-
ganizados e componentes do 
vocal aniversariante.

Pela ordem, pregaram a 
palavra santa as missionárias 
Andreia (sede regional) e Rúbia 
Araújo. Foram profetas do Se-
nhor ao falar do amor de Cristo.

A coordenadora setorial é 
a diaconisa Regiane Sena, que 
tem feito um grande trabalho, 
dispondo da assessoria da diri-
gente, irmã Noemia. O pastor 
setorial Marcos Sena deu total 
apoio ao grupo juntamente 
com os pastores convidados. 
O pastor Flavio Pena preside a 
regional mauaense.

27º aniversário do conjunto “Monte Horebe” foi festejado no jardim Oratório

Avivamento e comunhão no terceiro pré-CIBEMP na regional Catanduva

CATANDUVA/SP – Sob a li-
derança do pastor Isaías de 
Oliveira (presidente regional) 
e mediante um trabalho exem-
plar apresentado pelo minis-
tério feminino, ocorreu nas 
noites dos dias  28 e 29 de abril 
a terceira edição do pré-Con-
gresso de Irmãs Beneficentes 
Evangélicas do Ministério de 
Perus (CIBEMP). Dentre outras 
marcas, destaque ao avivamen-
to patrocinado pelo Eterno e a 
comunhão que foi estreitada 

de uma forma especial.
Reunindo as congregações 

que pertencem à regional, o 
evento voltou a impactar a ci-
dade e mesmo região em se 
tratando de um trabalho que 
evidenciou a importância do 
ministério feminino na igreja. 
Além das cidades já alcança-
das pela regional, a grata novi-
dade foi contar com a força da 
membrasia de São Carlos/SP, 
que agora pertence à regional.

Louvores, adorações, tes-
temunhos e palavra cuidaram 
de assegurar os momentos 
de plenitude santa. Mais que 
o vocal das irmãs, lideradas 
pela coordenadora, Sheila de 
Oliveira e equipe, adoradores 
emprestaram vozes, comparti-
lhando bênçãos ao público que 
superlotou o templo nos dias 
comemorativos. A dupla “Die-
go e Jaqueline” atuou na qua-
lidade de convidados especiais.

Presidente nacional do CI-
BEMP, a missionária Lígia Cris-
tina Marins Cardoso, assinalou 

presença perante o evento e 
foi recebida com festa. Uma 
outra caravana da cidade de 
Bauru/SP, liderada pelo presi-
dente regional local, o pastor 
Wíllian Avelino, também assi-
nalou presença, cooperando 
com o momento de vitórias 
que o Senhor concedeu às 
suas servas. 

O pastor presidente na-
cional do ministério de Pe-
rus, doutor Elias Cardoso, foi 
usado pelo Senhor na quali-
dade de preletor de uma das 
noites festivas.

Fotos: Divulgação
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Conjunto “Esplendor da Fé” celebrou o 13° aniversário debaixo de bênçãos

12 FORAM BATIZADOS EM CAPIVARIVARÕES “GIDEÕES DE CRISTO” ANIVERSARIARAM EM CAJAMAR

CPO. LIMPO PTA./SP – De 28 
a 30 de abril, debaixo de uma 
atmosfera espiritual tremenda, 
componentes do conjunto de 
intercessões “Esplendor da Fé”, 

promoveram festa gigante pela 
passagem do 13º aniversário 
de marcha rumo às mansões 
celestiais. Deus trabalhou nes-
ses dias onde todos foram con-

templados com a graça divina.
Ligado à sede setorial no 

jardim Europa, o trabalho no 
jardim São José I, que tem 
como responsável o pastor 
Alessandro Chaves, ofereceu 
todas as condições para que 
o ministério feminino pudes-
se apresentar o fruto dos es-
forços de cada componente 
como oferta suave às narinas 
do Eterno. Foram devidamen-
te correspondidos.

Coordenado pela esposa 
do líder, a irmã Denise Chaves, 
o acontecimento contou  com 

as oportunas participações das 
dirigentes, Aparecida Theo-
doro Santana, Tania Bueno da 
Silva  e Denise Oliveira Inocên-
cio. A união em torno da festi-
vidade sinalizou que o depar-
tamento tem sido fiel a Cristo, 
especialmente na comunhão 
que é o ponto de partida para 
recebimento de vitórias.

Vários louvores foram ento-
ados pelo conjunto “Esplendor 
da Fé”. Também foram abertos 
espaços junto à programação 
dos dias, permitindo que visi-
tantes (jardins Marchetti, São 
José II, Santa Maria, parque 
Internacional, Km 8 , vila da 
Conquista e Campo Verde) en-
toassem louvores ao rei santo.  
As cantoras Débora Martins e 
Gessica Kaislenne participaram 
da programação na qualidade 
de convidadas especiais.

Deus bradou perante o seu 
povo especialmente por con-
ta das ministrações. O tema 
oficial do trabalho foi “A gló-
ria da segunda casa” (Ag 2:9), 
inspirando os portadores das 

boas novas, Regiane Ferreira 
(sexta-feira), pastor Rogério 
Santana (sábado) e Maira de 
Jesus Silva Gomes (domingo). 
O chuveiro santo foi aberto, 
mediante bênçãos compar-
tilhadas aos que se deram à 
vontade divina.

Três preciosas vidas aceita-
ram a Cristo, reconhecendo-o 
como único e suficiente sal-
vador. Uma reconciliação foi 
acusada, alegrando de uma 
forma indescritível os cora-
ções dos irmãos.

CAJAMAR/SP – Sob o tema 
“O lenço” (Jo 20:7), o conjunto 
de varões da sede regional lo-
cal celebrou o sétimo aniver-
sário. A festa ocorreu nos dias 
7 e 8 de abril, oportunidade 
em que o nome santo foi de-
vidamente glorificado e vitó-
rias colecionadas pelos que 
servem ao Senhor. Preside a 
regional o pastor José Nicolau.

Diversas caravanas se jun-

taram aos aniversariantes, pra-
ticando adorações ao Pai. As 
representações pertencem ao 
Parque Maria Aparecida, jar-
dim Celeste , Cajamar (centro), 
Catedral, vila Perus e cidade 
São Pedro foram igrejas que 
compareceram ao aconteci-
mento e enalteceram o nome 
do Altíssimo. Os cantores An-
derson e Ronaldo cooperaram 
na qualidade de convidados.

Três preciosas vidas acei-
taram a fé após ouvir mensa-
gens pregadas pelos preleto-
res, pastores Cosmo, Felipe e 
evangelista Metusalém Costa. 
O pentecostes acabou sendo 
derramado e a glória divina 
inundou corações, renovando 
vidas e virando cativeiros.

Lideram o grupo “Gideões de 
Cristo” o diácono Ernani Lima e o 
presbítero Rosildo Ferreira.

CAPIVARI/SP – Em 19 de 
março, a sede setorial local, 
liderada pelo pastor Adiel Chi-
quesi, realizou a primeira ce-
rimônia batismal sob a nova 
gestão pastoral. Para glória do 
Senhor, 12 candidatos teste-
munharam publicamente que 
mudaram de vida, proclaman-
do e vivendo conforme manda 
a palavra divina.

O culto foi uma benção. 
Departamentos organi-

zados da sede e cantores se 
revezaram em meio aos de-
vocionais. Posteriormente, o 
presidente do campo regional 
em Monte Mor/SP, pastor Jair 
Xavier, compartilhou uma pala-
vra, ficando à conta do pastor 
Paulo Amaral e presbítero Ada-
lício a tarefa de oficiar o ato.

Fotos: Divulgação
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MAUÁ/SP – Diante de mui-
ta alegria no coração e lágri-
mas nos olhos, componentes 
do grupo de varões “Guer-
reiros do Rei”, se reuniram 
para festejar a passagem da 
primeira década de vitoriosa 
existência aos pés de Cristo. 
Foram dois dias – 8 e 9 de 
abril – de muitas manifesta-
ções da glória santa.

Órgão oficial da congrega-
ção jardim Mauá I, integran-
tes se colocaram nas mãos de 
Deus e aproveitaram a opor-
tunidade de adorar ao Mestre 
em meio a uma celebração 
que tem um marco muito in-
teressante em termos existen-
ciais. O grupo nasceu em 2007 
e experimentou muitas expe-
riências, desafios, contudo 
superou-os e entoou gratidão 

ao Pai.
Sob o tema “O que fazes 

aqui, Elias?” (1º Rs 19:9), o 
grupo “Guerreiros do Rei”, li-
derado pelo  cooperador Jairo, 
congregou muitos em torno 
de si. Membros prestigiaram a 
festa assim como os convida-

dos que igualmente manifes-
taram sua alegria em contem-
plar a glória dos irmãos.

De grande repercussão, 
o evento contou com a li-
derança do UMADEMPEM 
(União Masculina da Assem-
bléia de Deus Ministério de 

Perus em Mauá) que marcou 
presença junto com o grupo 
de varões da sede regional. 
A liderança louvou com to-
dos os grupos dando total 
apoio aos aniversariantes. 

Sábado, o diácono Vander-
lei Junior (AD Belém Rib. Pires) 

trouxe a poderosa palavra de 
Deus, e o cantor Willian Ra-
mos abrilhantou a festa com 
seus louvores. 

No domingo, o evangelista 
Sidney foi o canal de bênçãos 
para se comunicar com a igre-
ja após muitos louvores e ado-
rações endereçadas ao trono 
da graça. 

O pastor Elias Pereira 
(parque Boa Esperança) deu 
apoio ao grupo, comparecen-
do e emplacando palavras 
de ânimo aos componentes. 
Também sobraram elogios ao 
dirigente local, evangelista 
Claudinei Vitor, que aos olhos 
da liderança maior, tem feito 
um bom trabalho, incentivan-
do o crescimento do trabalho 
e mantendo-se obediente 
como obreiro exemplar.

Grupo de varões “Guerreiros do Rei” rompeu a barreira dos 10 anos

Igreja percorre 75 km para realizar culto doméstico
SÃO PAULO/SP - A sede regio-

nal em Campo Limpo Paulista/
SP, presidida pelo pastor Eliseu 
Rodrigues, realizou no dia 1º de 
abril, culto no lar dos membros 
locais, irmãos Paulo e Kelly que 
moram em Interlagos, bairro na 
zona sul da capital paulista, dis-
tante 75 km de Campo Limpo 
Paulista. O casal, que há nove 
anos congrega na sede regional 
e não mede esforços para par-
ticipar dos cultos e trabalhos da 
igreja, solicitou e foi atendido por 
conta da liderança.

O trabalho de cultos no lar é 
coordenado pelo presbítero Re-
nato Quintas e tem como auxi-
liares os diáconos Rafael Bento, 
irmão Rogério, cooperadores Sa-
muel e Juscelino. 

A sede regional fretou um ôni-
bus e esteve participando do cul-
to que reuniu cerca de 65 irmãos. 

Em meio aos vários instantes de 
emoções colecionados, o choro 
apresentado pelos pais do casal 
marcou a vida e testemunho de 
muitos. Ao ver a unidade da igre-
ja, simplesmente manifestaram 
as emoções represadas.

Contando com adorações ao 
Senhor mediante cantos de hinos 
sacros e corinhos, testemunhos 
referendaram ainda mais o tra-

balho que se processou de uma 
forma amistosa e envolvente, sob 
a condução do pastor Pedro Ro-
drigues (sede).

Presidente regional, o pastor 
Eliseu Rodrigues se alegrou ao 
contemplar o compromisso dos 
irmãos e amor perante a obra. 
“Isso soma muito no fortaleci-
mento da área familiar na igreja 
em particular”, apontou.

Fotos: Divulgação
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48 anos de muitas lágrimas e incontáveis vitórias celebradas pelo conjunto “Rosa de Saron”
Círculo de oração tem feito história como sustentáculo na intercessão na sede em Botujuru

CPO. LIMPO PTA./SP – Nos 
dias 28, 29 e 30 de abril, a sede 
setorial em Botujuru, liderada 
pelo pastor Geraldo dos Santos, 
paralisou outras celebrações para 
agradecer ao Senhor pelos 48 
anos de vida concedidos ao con-
junto do círculo de oração “Rosa 
de Saron”. Momentos de gratidão 
manifesta por conta de adora-
ções, testemunhos e meditações 
perante á palavra santa.

Coordenado pelas diaco-
nisas Luciana Santos e Raquel 
Ruas Fernandes, o departamen-
to comprovou que atravessa um 
momento ímpar, vez que foi visí-
vel a percepção da presença do 
Eterno em meio às componentes. 
Na direção trabalharam as irmãs 
Marilene Rodrigues e Laudicéia 
Melo (diaconisas). A regência do 
vocal que teve participações e 
acompanhamentos por conta dos 
músicos setoriais, ficou sob a res-
ponsabilidade de Gisele e Cleusa.

“Participar de um trabalho des-
sa envergadura é algo inesquecível. 
Dou glórias a Deus todas as vezes 
que contemplo essas irmãs adoran-

do e louvando ao Pai. Só mesmo o 
Senhor pode manter esse conjunto 
intercedendo, adorando e imploran-
do ao Pai para que isso se mantenha 
no decorrer dos tempos”, salienta a 
irmã Antonia Alves Rodrigues, que 
por décadas ocupou o cargo de diri-
gente do departamento.

Assim que iniciado, evento 
ficou sob a supervisão do corpo 
dirigente que foi inspirado pelo 
Eterno, cumprindo com as delibe-
rações inerentes ao evento festi-
vo. Várias caravanas participaram, 

adorando, cooperando e compar-
tilhando vitórias pelo aconteci-
mento festejado. Convidados, o 
quarteto masculino, ss cantores 
Jeremias Nascimento, Adriana 
Branca e Caíque Souza figuraram 
como os que receberam a honra-
ria para somar nos louvores.

Diversos testemunhos foram 
compartilhados com a igreja. 
Diaconisa, Iraci Rodrigues (coor-
denadora regional) lembrou da 
importância das componentes 
em se manter unidas e ligadas ao 

trono da graça. “O resultado não 
é outro senão vitórias. Parabéns 
por mais um ano de muitas ba-
talhas espirituais que felizmen-
te terminaram com a vitória do 
povo de Deus”.

O tema que embalou o 48º 
aniversário foi “Ninguém, que 
milita a boa milícia se embaraça 
com negócios dessa vida, a fim de 
agradar aquele que oi alistou para 
a guerra” (2ª Tim 2:4). Juntou-se 
ao enunciado bíblico profundo a 
divisa “Mulheres preparadas para 

a guerra. Que soldado tu és? Co-
rajoso, covarde ou desertor?”. E 
foi a partir dessas referências que 
pregações poderosas foram com-
partilhadas com o povo que parti-
cipou de uma forma maravilhosa.

Dentre os que atuaram como 
oradores oficiais (diaconisas Sil-
zini Mendes e Michelle Correa), 
o pastor presidente da regional, 
Eliseu Rodrigues, se incumbiu 
de falar na noite de abertura do 
evento e viu Deus trabalhar a par-
tir de suas considerações bíblicas, 
alinhadas ao tema.

“Temos de nos alegrar no Se-
nhor e deixar de priorizar as coisas 
passageiras. Que possamos apren-
der a sair dos diversos embaraços 
que nos proíbem de servi-lo com 
alegria e verdade. Mudemos de 
fase, irmãos! Nosso negócio é 
com Deus tão somente, vez que só 
temos um comandante. Para ele 
devemos responder, atentar, ou-
vir e seguir. Ele está no comando 
de tudo e de todos”, alertou, sob 
um pentecostes tremendo – uma 
das marcas da festividade que se 
registrou do início ao final.

Fotos: Divulgação
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A salvação de muitos é Jesus e a jurisprudência 

Vl. Palmares: crianças em atividade

Certo dia me deparei com 
esta palavrinha na mente e fui 
procurar seu significado, e nas-
ceu esta frase.

Você pode a princípio não en-
tender, porém, é forte o seu signi-
ficado em conjunto.

Sabemos que Jesus foi, é, será a 
salvação para muitos, a porta de es-
cape para aqueles que necessitam 
e creem em seu genuíno sacrifício.

Indiscutível tal ato, que até 

hoje nos proporciona o conforto 
de dizermos: “somos salvos”. 

Mas e a sequência da frase?

Pois bem, Jurisprudência (do 
latim: jus “justo” + prudentia “pru-
dência”) é o termo jurídico que de-
signa o conjunto das decisões sobre 
interpretações das leis feitas pelos 
tribunais de uma determinada ju-
risdição. Salvação (é substantivo fe-

minino; passagem de uma situação 
difícil para outra confortável).

Logo a frase ficaria assim: A 
(passagem de uma situação difícil 
para outra confortável) de muitos é 
Jesus e o (conjunto de decisões to-
madas). Como ficaria interessante!

Sendo assim, dentre tantos 
significados e conceitos, atenho-
-me a esta interpretação e com-
preendo o sentido da frase “A 
salvação de muitos é Jesus e a 
jurisprudência”.

Quantas vezes no nosso ego-
ísmo, achamos que tudo deve 
acontecer do nosso jeito, em nos-
sa hora e maneira?. 

Se líderes, governantes, ami-
gos, familiares não fazem o que 
queremos e não nos dão o que 
almejamos, estão contra nós e 
não a favor de nós. Mas o que 
não entendemos é que existe 
um conjunto de decisões envol-

vidas por detrás de um determi-
nado assunto ou questão. Pela 
nossa arrogância esgotamos os 
recursos disponíveis até a última 
instância. Entenda: quantas ve-
zes queremos ir, mas por detrás, 
alguém cria situações que nos 
prendem. Quantas vezes quere-
mos fazer, agir, mas por detrás 
um conjunto de decisões nos 
barram, nos impede de realizar 
nossos objetivos?

Observo que agimos como 
Balaão em cima do jumento 
(Nm 22:27), insistindo em ir 
para frente, batemos, surramos, 
damos lugar à ira, ficamos ner-
vosos e não compreendemos 
que é o conjunto de decisões, 
ou seja, Deus coloca o anjo com 
espada na mão para nos impe-
dir e ser justo conosco. 

 Pare de querer entender ago-
ra o que estão projetando para 

sua vida no amanhã.
Por hora, se alegre com a sal-

vação e o conjunto de decisões 
que te mantém seguro hoje. Pro-
tegido pela jurisprudência prote-
tora de Cristo.

Fato: não insista com aquilo 
que não vai acontecer “agora”.

Lembre-se que por detrás dos 
bastidores, das cortinas, nas salas 
onde a sua entrada é proibida exis-
te um grupo trabalhando para de-
cidir, para executar o que é melhor 
para você.

Todos os recursos estão sen-
do analisados, o processo da sua 
vida está no ‘tribunal do júri ce-
lestial’ e o Advogado (1ª Jo.2:1) 
não perde causa.

Aprenda a esperar.

*é missionária e presidente 
do pré-CIEBEMP na regional Rio 
Verde/GO

*CRISTIANE CUNHA

SÃO PAULO/SP – No perío-
do da tarde do dia 6 de maio, a 
sede setorial em vila dos Palma-
res, regional Morro Doce, pro-
moveu um grande culto infantil. 
Regado a louvores, atividades e 
palavra, o momento serviu para 
esclarecer os pequeninos quanto 
à importância em servir ao Pai e 
fortalecer a comunhão mediante 
o sentimento de pertencimento 

que foi incentivado.
Com apoio dos líderes locais, 

pastor Francisco Araújo e dia-
conisa Nádia Araújo, líderes do 
departamento (Maiara Noguei-
ra, Michele de Andrade e Celia 
Amorim), patrocinaram grande 
acontecimento que contou ainda 
com as presenças das líderes re-
gionais, irmãs Racy Milena e Be-
tania Jesus.

Ministrou a palavra a irmã 
Elizangela Bezerra, sob o tema “A 
arca de Noé”. Ao término, gulo-
seimas foram servidas.

O setor em vila dos Palmares 
é um dos vários ‘braços’ da regio-
nal que pela misericórdia divina 
tem apresentado resultados po-
sitivos em todos os segmentos. 
Preside o trabalho no Morro 
Doce o pastor Marcos Faverin.

Fotos: Divulgação
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Jd. Damasceno contemplou a glória durante a quarta edição do pré-CAMP

Aniversário da “Tarde da Bênção” no jardim Peri Novo patrocinou marcos

SÃO PAULO/SP – De 7 a 9 de 
abril, a sede regional local, pre-
sidida pelo pastor Eliziário da 
Silva Santos,  promoveu e hos-
pedou a quarta edição do pré-
-Congresso de Adolescentes do 
Ministério de Perus (CAMP). As 
mãos divinas se mostraram es-
tendidas, distribuindo bênçãos 
aos que se dirigiram à congre-
gação dos justos.

O tema que referendou o 
acontecimento infanto-juvenil 
foi “Adolescentes no centro da 
vontade de Deus”.

Diante de explosiva coope-
ração, o conclave ganhou re-
quintes de evento de elevada 
qualidade. De organização e 
grau espiritual. Conforme ima-
ginavam os responsáveis, diá-
cono Alessandro Santana, co-
operadores Givanildi Guedes e 
Adriana Morais, Elaine Regina, 
Franciely, Camila, Danieli, Caio 
Pietro, Priscila e Paloma.

No culto inaugural, após lou-
vores e testemunhos, comparti-
lhou a alegria que tomou conta de 
si o cooperador Arison Nogueira. 
A graça repousou na vida do jo-
vem que foi tocado pelo Espírito 

Santo de uma forma impactante. 
Desviados reconciliaram-se com 
Cristo e outros tantos aceitaram-
-no como salvador pessoal.

As atividades continuaram 
durante todo o dia de sábado, 
vez que pela manhã, ganhou cor-
po um grande e movimentado 
evangelismo em ruas do bairro, 
quando os adolescentes louva-
ram, testemunharam, abençoa-
ram vidas e convidaram para que 
comparecessem. Teve espaço 
para a meditação bíblica, profe-
rida pelo diácono Lucas Gomes.

À tarde, várias caravanas se 

juntaram para engrandecer o 
nome do Senhor pelas vitórias 
concedidas. Franco da Rocha/
SP e vila Perus, por exemplo, 
não mediram circunstâncias, 
comparecendo em número 
elevado de adolescentes, asse-
gurando a plenitude do templo 
que foi totalmente ocupado. O 
alarido santo ecoou em decor-
rência dos louvores que cada 
regional alternou. E a poderosa 
palavra de poder e graça, mi-
nistrada pelo presbítero Thiago 
Rufino, completou o gozo espi-
ritual no período vespertino.

SÁBADO À NOITE

Deus foi maravilhoso com 
o seu povo, a exemplo do que 
vinha ocorrendo nos dias e 
em cultos anteriores. Os com-
ponentes do vocal regional do 
pré-CAMP se colocaram em po-
sição de hospedeiros, receben-
do companheiros que enfrenta-
ram desafios para prestigiá-los, 
mediante louvores, adorações 
e glorificações ao nome santo.

Assim ocorreu com as ca-
ravanas da Catedral, vilas dos 

Remédios e Souza, além do jar-
dim Cachoeira. Todos adoraram 
e lágrimas rolaram em dezenas 
de rostos, tocados que foram 
pelo poder da unção que per-
mitiu a sensação maravilhosa 
do sobrenatural em plena ação. 
A mensagem pregada pelo pas-
tor Daniel Pedroso apenas con-
firmou o que já era comum a 
todos, ou seja, a manutenção 
da glória perante a casa.

Fartos da glória derramada, 
comunhão e contemplando as 
mãos divinas operar de diversas 
formas, os adolescentes encerra-
ram o evento anual na noite de 
domingo, sendo homenageados 
pelos departamentos musicais da 
sede que estiveram em plena ati-
vidade. De crianças às senhoras, 
todos adoraram ao Senhor e ain-
da se colocaram como ouvintes 
do vocal do pré-CAMP que voltou 
a fazer bonito para a glória divina. 

Ainda foram abençoados 
em particular, pelas canções 
maravilhosas entoadas por 
Júlio Lima e a mensagem que 
sacramentou a noite, sob a res-
ponsabilidade do diácono Gui-
lherme de Lima.

SÃO PAULO/SP – Em 27 de 
Abril, foi comemorado o pri-
meiro aniversário do trabalho 
de curas divinas, libertações e 
intercessões denominado “Tar-
de da Bênção”, na congregação 
do jardim Peri Novo, regional de 
vila Souza. O culto foi registrado 
debaixo das lindas manifesta-
ções do Espirito Santo.

A membrasia foi edificada 

e maravilhada com a forma de 
como foi conduzido o evento. 
Nos louvores e adorações reme-
tidas ao trono de poder e graça, 
atuaram vários irmãos median-
te a participação especial da 
cantora Soninha Camargo, que 
tributou um louvor de agrade-
cimento ao Senhor. O grupo de 
louvor local adorou e o Eterno 
operou. Ainda participaram do 

devocional a dupla “Franco e 
Carlos” e o irmão Carlos.

Deus tratou com os seus me-
diante uma poderosa mensagem 
de fé concedida à missionária Eli-
zabeth Lopes. A oradora se sub-
meteu ao tema do evento – “Por 
essa causa me ponho de joelhos” 
(Ef 3:14) - compartilhando ver-
dades espirituais reveladas pelo 
Santo Espirito. Verdadeiramente 

o poder celestial se fez por mani-
festar perante a casa e todos fo-
ram visitados pelo Soberano.

Mais que a alegria pente-
costal resultante da indiscutível 
presença santa, três preciosas 
vidas aceitaram a Cristo como 
seu salvador, sacramentando 
de uma forma especial a cele-
bração do evento.

Encerrado o culto, houve 
uma confraternização envol-
vendo a irmandade e os visitan-
tes, o que serviu para estreitar 
os laços de comunhão e apro-
ximação dos que ainda não são 
evangélicos perante a igreja.

O trabalho “Tarde da Ben-
ção” está sob a direção do pres-
bítero Rafael Moura, enquanto 
que o dirigente da congregação 
é o evangelista Bruno Benjamim. 

SERVIÇO
A igreja no jardim Peri Novo 

está ligada ao setor do Parque 
Tietê, pertencente a regional 
de vila Souza e está  localizada 
à rua Dr. Araújo de Castro, 730.

Fotos: Divulgação
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Mocidade “Ebenezer”: 33 anos de adorações em Ouro Fino Paulista
RIBEIRÃO PIRES/SP – Sob o 

tema: “Eis que venho sem de-
mora; guarda o que tens, para 
que ninguém tome a tua co-
roa” (Apoc 3:11), a mocidade 
“Ebenezer”, órgão oficial junto 
à sede setorial em Ouro Fino 
Paulista, se valeu dos dias 14, 
15 e 16 de abril para celebrar a 
passagem de seu 33º aniversa-
rio. Dias de muita alegria e ma-
nifestação do Espírito Santo. 

O nome do Senhor foi exal-
tado, quando jovens pregado-
res locais: Erica Santos e Junior 
Acioli (sede regional) e Wag-
ner Santos, fizeram bonito aos 
olhos do Senhor e trabalha-
ram o tema com propriedade. 
Juntaram ao oportuno enun-
ciado bíblico a divisa “Jovens, 
guardem o que tens” e se co-
locaram na posição de arautos 
para proclamar em alto e bom 
som a palavra que transforma.

O evento mostrou jovens 
abalados diante de tanto po-
der e força emanada desde o 
trono do Senhor. 

Juntando-se às mensagens 
pregadas, além dos louvores 
apresentados pelos compo-
nentes do conjunto, os canto-

res Davidson Soares (sede re-
gional) Helen Daiane e Thiago 
Vicente avivaram a congrega-
ção dos justos mediante coros 
celestes que derreteram os 
corações por conta da unção 

compartilhada.
Davi Vicente é o líder do 

grupo de jovens, que gozando 
apoio do pastor setorial Paulo 
Moreira, tem feito excelente 
trabalho rendendo frutos es-

pirituais, como as reconcilia-
ções de três almas para o rei-
no de Cristo. 

A igreja pertence a regional 
em Mauá que tem como presi-
dente o pastor Flavio Pena.

SÃO PAULO/SP – Sob o tema 
“Pois todo o que pede, recebe; 
e quem busca, acha; e ao que 
bate, abrir-se-lhe-á” (Mt 7:8), 
a liderança do trabalho inter-
cessório denominado “Dia com 
Deus” rendeu agradecimen-
tos aos céus pela passagem do 
quinto aniversário do trabalho 
na sede nacional do ministério. 
O culto ocorreu em 26 abril.

Momentos onde a manifesta-
ção da graça bendita foram reve-
lados junto aos presentes que em 
número elevado asseguraram boa 
assistência e glorificaram o nome 
do Preceptor. As maravilhas divi-
nas se manifestaram e corações 
acabaram sondados pelo Senhor 

que operou de diversas maneiras.
Além dos hinos entoados 

pelo coletivo, as passagens dos 
cantores Adriana Branca, Chenia 
Santos, Elaine Mello, Josie Souza, 
Julio Lima e Silvana Guende pelo 
evento cuidaram de enriquecê-lo 
de uma forma toda especial.

Divididos em duas partes, o 
culto comemorativo dispôs de 
dois preletores: pregaram o pas-
tor Maurino Ferreira e a missio-
nária Andréia.

Junto de uma equipe de vo-
luntários e muito atuantes peran-
te à causa, coordena o trabalho a 
missionária Hosana Cordeiro sob 
a supervisão eclesiástica do pas-
tor Euclides Bincoleto. 

CATEDRAL: “DIA COM DEUS”
FEZ CINCO ANOS

PR. JOÃO ROCHA DESCREVE MISSÕES REALIZADAS EM TOGO 
EM MARÇO, DEZ PESSOAS DECIDIRAM PASSAR PELAS ÁGUAS DO BATISMO

LOMÉ – “Louvamos a Deus 
por mais um ano de realiza-
ções no campo missionário na 
pequena nação do Togo, que 
é um dos países menores na 
África. Dentro das fronteiras 
existem uma grande varieda-
de de povos, de culturas e de 
esplendor natural que repre-
sentam tudo o que a África 
ocidental tem de melhor para 
oferecer. Existem perto de 50 
dialetos, mas é o francês que 
falam a maior parte dos to-
goleses. O “ewe” e o “kabyé” 
são as duas principais línguas 
nacionais.

A diversidade surpreen-
dente justifica a descrição do 
Togo como uma “África em 
miniatura”. Graças a Deus a 
igreja está caminhando sobre 
a direção de um pastor local 
chamado Kouadiabo Koffi Da-
vid, um jovem que tem de-
mostrado amor pelas almas e 
um compromisso com o reino 
de Deus. No ano passado, de-
vido as exigências, alugamos 
um salão na avenida central 
da região, onde se encontra a 

primeira igreja da Assembleia 
de Deus Ministério de Perus. 
Hoje estamos com mais esta 
nova obra missionária que se 
encontra na Route Internatio-
nale Lomé - Cotonou, no bair-
ro Baguida. No início de março 
tivemos a benção de acompa-

nhar dez pessoas que depois 
de vários meses de estudo da 
palavra e um discipulado de-
cidiram passar pelas águas do 
batismo.

Louvamos a Deus pelo em-
penho missionário do ministé-
rio via CONAMPE”, finaliza.

Fotos: Divulgação
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PR. ANDRÉ BUENO MINISTROU SOBRE
RELACIONAMENTO FAMILIAR PARA CENTENAS DE OBREIROS

MIRANDÓPOLIS: GRUPO COMPLETA DOIS ANOS DE EVANGELISMO

FCO. MORATO/SP – No domingo, 30 de abril, a sede regional 
local, presidida pelo pastor Josué de Oliveira Ottavio, promoveu 
pelo quarto ano consecutivo uma importante palestra envolvendo 
obreiros. Maridos e mulheres compareceram á sede para ouvir a 
palavra divina e paralelamente receber orientações para uma vida 
compartilhada melhor. Deus abençoou.

Embora tenha perdurado por duas horas, o acontecimento foi 
altamente produtivo mediante audições e posterior participações 
dos que compareceram e apresentaram situações prontamente 
respondidas pelo pastor e orador André Bueno.

“Deus tem dado graça ao pastor André (Bueno) nos trabalhos 
que ele vem realizando. Seja com os adolescentes, seja com ou-
tras faixas da igreja que tem compreendido de uma forma muito 
simples as verdades reveladas na palavra divina. Mais que isso – 
tem sido instrumento de valor inestimável para ajudar-nos minis-
terialmente falando”, elogiou o líder francisco-moratense, assim 
que o evento foi encerrado.

O principal destaque do culto foi o excelente comparecimento de 
casais. Isso se deveu, também, ao bom trabalho em termos de divul-
gação que a regional realizou em meio aos setores e congregações.

André Bueno é pastor presidente, respondendo pela regional 
em vila Santa Maria, São Paulo.

MIRANDÓPOLIS/SP – Ca-
sas, ruas, praças, feiras. Seja 
onde for, o grupo de irmãos 
pertencentes à sede setorial 
não medem dificuldades para 
falar do amor de Cristo. Con-
tando com apoio do pastor lo-
cal, José Hélio, o grupo rendeu 
gratidão aos céus pelo segun-
do aniversário de ações inin-
terruptas. Lideram o trabalho 
a diaconisa Edileia Assunção e 
o irmão José Sel.

Fotos: Divulgação
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Em Caieiras, conjunto de mocidade da sede regional
comemorou mais um ano de vitórias

Cabo: juventude agradeceu por vitórias Comunhão juvenil em igrejas no setor capivariano

CAIEIRAS/SP – Regional 
presidida pelo pastor Vantuil 
Ribeiro de Souza, abriu espaço 
em sua concorrida programa-
ção para destacar, diante da 
merecida deferência, a passa-
gem demais um ano de exis-
tência do conjunto de moci-
dade local. As mãos divinas se 

estenderam, vidas foram to-
cadas e muitos transformados 
pelo poder emanado desde as 
adorações às mensagens glo-
riosas e poderosas proferidas 
por conta dos arautos divinos. 
O acontecimento, que rece-
beu excelente cooperação, 
ocorreu nos dias 7 e 8 de abril.

Denominado como con-
junto “Chama Viva”, o depar-
tamento fez valer o nome, 
glorificando ao Senhor e invo-
cando-o em meio à congrega-
ção dos justos o tempo todo. 
Surtiu resultado, tanto que o 
Espírito Santo trabalhou a par-
tir de cada canção entoada, 
tanto pelos componentes do 
conjunto aniversariante como 
por conta das representações 
convidadas. As cantoras Cleo-
nilda, Joyce, Renata e o quar-
teto “Júbilo” somaram louvo-
res ao reino.

Para meditação de todos 
e refrigério da alma de cada 
um que assinalou presença 
na marcante oportunidade, 
escolheram como tema oficial 
do trabalho o versículo dois 
do capítulo três do livro escri-
to pelo profeta Habacuque: 
“Ouvi, Senhor, a tua palavra, 
e temi; aviva, ó Senhor, a tua 
obra no meio dos anos, no 
meio dos anos a notifica; na 
ira lembra-te da misericórdia”.

Convidados, preletores 

compartilharam conheci-
mentos e inspirações à luz 
do enunciado bíblico, sendo 
poderosamente usados pelo 
Senhor na ministração de sua 
palavra santa e renovadora.

Enquanto a missionária 
Eliana de Jesus (Catedral) 
optou por pregar uma men-
sagem embasada no tema, 
contudo carregando em sua 
essência um conteúdo con-

frontador, o pastor Maxwell 
Fajardo (vila Perus) foi instru-
mento de igual honra, pre-
gando na noite de encerra-
mento, a partir do tema, uma 
mensagem cuja essência dire-
cionou os presentes a que se 
esclarecessem mais acerca da 
fala profética.

Vitória, comunhão e lou-
vores ao nome todo podero-
so de Jesus.

CABO/PE – Setor pertencen-
te à regional em Recife, a igre-
ja local cultuou ao Pai pelos 19 
anos de vida do conjunto juve-
nil “Ágape”, celebrados nos dias 
21 22 e 23 de abril, oportunida-
de que a glória tomou conta da 
“casa”. Diversas cooperações se 
assinalaram na festa. 

Na abertura pregou o 
presbítero Welinton (sede) 

enquanto que os pastores He-
liomar e Humberto Francisco 
(setorial) falaram nos respec-
tivos dias. 

A jovem Darluce lidera o 
trabalho de mocidade. Líde-
res como a diaconisa Ivanilda, 
presbítero Welinton e Aline 
assinalaram apoio ao aconteci-
mento. Em âmbito regional, li-
dera os jovens o diácono Lucas.

CAPIVARI/SP – Liderado 
pelo pastor Adiel Chiquesi, o 
setor local promoveu festivida-
de juvenil conjunta nos dias 14, 
15 e 16 de abril, quando os de-
partamentos somaram forças e 
comemoraram o quinto aniver-
sário de feliz existência aos pés 
de Cristo.

O evento se deu na sede se-
torial e reuniu as congregações 
dos bairros Santa Rita (pastor 

Carlos Silva) e São João Batista 
(pastor Amarildo Valêncio). As 
mãos divinas se manifestaram 
e todos foram cheios do poder 
divinal.

O tema que fundamentou 
as atividades foi “Sem essa água 
a minha presença perece” (Jo 
4:14). E a partir dele ministrações 
foram feitas por conta dos jovens.

Joice Maia e Danilo Correa, 
além do evangelista Lucas Gomes.

Além do vocal unificado, ado-
raram ao Pai os cantores Eliane 
Cruz, Diego Teixeira e Banda e 
a dupla “Joelto e Elaine”. Vários 
irmãos se juntaram ao ato come-
morativo para agradecer as pro-
vidências divinas reveladas.

Na qualidade de líderes dos 
departamentos atuam o pas-
tor Ezequiel Pereira, coopera-
dor Daniel Padilha, Ana Paula e 
Suellen Lopes. (Kézya Antunes)

Fotos: Divulgação
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SÃO PAULO/SP – Regional 
presidida pelo pastor José Anto-
nio Faria Filho, jardim Cachoeira 
efetuou algumas substituições 
em se tratando de obreiros que 
atuam no comando de igrejas 
espalhadas por bairros da zona 
norte da capital. 

Passados dois anos e nove 
meses, o pastor Enildo Ramos da 
Costa deixou a direção do jardim 
Peri, retornado para a sede. Seu 
posto foi ocupado pelo evange-
lista Eliel Alves Marco. O presi-
dente regional foi quem oficiali-
zou a troca de obreiros.

Já a congregação da Casa 

Jd. Cachoeira: obreiros foram remanejados

60 anos de muitas intercessões

Verde, que pertence ao setor 
Imirim, no âmbito da mesma 
regional, também acusou alte-
rações em termos de lideran-
ças. Passados três anos e oito 
meses na qualidade de dirigen-
te local, o evangelista Claude-
mir Ramos dos Santos retornou 
para a sede, enquanto que o 
também evangelista, José Ro-
drigues Maia, foi empossado 
perante a referida congregação.

O pastor Cícero Galvão do 
Nascimento (Imirim) se res-
ponsabilizou em oficializar o 
ato administrativo em meio 
aos liderados.

CPO. LIMPO PTA./SP – Sob 
a liderança das irmãs Vilma, 
Fátima, Giseli e Elenilda, o cír-
culo de oração “Brilho Celeste”, 
comemorou 60 anos de mar-
cha sob os fundamentos da fé 
cristã. Órgão oficial em ação na 
sede regional, dispôs de três 
dias no mês de abril para ex-
pressar a sua gratidão.

Vocal regido pelas irmãs 
Tamires, Rejane, Ione e Eliane, 
cooperou decisivamente para o 
crescimento espiritual do povo 
mais uma vez – exatamente 
como tem sido ao longo dessas 
décadas de desafios e milagres. 
Convidados se maravilharam ao 
contemplar a alegria expressa 

no rosto de cada componente. 
Preletores tiveram à dispo-

sição o tema “Tu, pois, meu 
filho, fortifica- te na graça 
que há em Cristo Jesus” (2ª 
Tim 2:1). Fizeram bom uso da 
palavra santa as missionárias 
Elenice, Marisa Humbelino e o 
diácono Vanderson.

Além do momento ímpar 
celebrado, a comunhão mais 
uma vez foi estreitada, isso em 
decorrência do elevado número 
de caravanas que participaram 
do acontecimento.

A coordenadora do trabalho 
é a diaconisa Iraci Rodrigues. 
Preside a regional campo-lim-
pense o pastor Eliseu Rodrigues.

Fotos: Divulgação


