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CAMP BRASIL 2017

Em 1º de maio, mediante participação do 
psicólogo e diácono Alisson Lins, foi promovida 
uma palestra intitulada “Vencendo os perigos da 
modernidade”. O evento constou de devocional, 
palavra, adoração e debate durante o período 
matinal. Obreiros e os líderes, pastor Osvaldo Vi-
toriano (dirigente) e cooperador Marcos Moacir 
(juventude), além de outros participantes, lou-
varam a Deus pelo êxito do trabalho. Sub-temas 
como namoro, noivado, casamento,sexualidade, 
redes sociais, mercado de trabalho dentro ou-
tros assuntos figuraram em junto ao tema cen-
tral. O conjunto de jovens locais denomina-se 
“Vivendo para Cristo”.

RONDONÓPOLIS/MT:
MOCIDADE EM AÇÃO 

M a i s  m e m b r o s 42 anos de marcha

Semestre foi fechado com 
304 candidatos descendo às 
águas em junho. PÁGINA 5

Círculo de oração em Itape-
vi/SP rendeu gratidão aos céus 
por tamanha dádiva. PÁGINA 7

DROGAS.  QUAL É O PAPEL DA IGREJA EM MEIO À SOCIEDADE? PÁGINA 19

|  PÁGINAS CENTRAIS
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IGREJA teve grande parte reservada à assistência tomada pelos adolescentes que foram impactados pelo Senhor

PR. ANDRÉ Bueno preside o CAMP DEUS falou mediante pregações

ITAPEVI/SP - Nos dias 10, 11 
e 12 de março, a sede regional 
local, presidida pelo pastor Ale-
xandre Oliveira, foi honrada em 
receber cultos festivos do pré-
-Congresso de Adolescentes do 
Ministério de Perus (CAMP). 
Noites que ficarão guardadas na 
mente e nos corações de todos 
que participaram do expressivo 
conclave espiritual. Vidas foram 
impactadas pelas adorações e 
palavra ministrados.

Muitos louvores, adora-
ções, palavra ministrada e 
comunhão com Deus fizeram 
toda diferença. Por falar em 

ministrações, atuaram como 
hospedeiros dos mistérios san-
tos revelados os pastores Isaí-
as Ramos (Barueri/SP), André 
Bueno (presidente do CAMP/
BR) e o pastor Wilson Peres 
(AD Perus - Itapevi).

Nas adorações, além do ma-
ravilhoso vocal formado por ado-
lescentes, as representações do 
pré-CIBEMP, UMADEMP, varões 
da sede regional, departamentos 
musicais locais e os cantores Lara 
Pris (Catedral), coral “Essência” e 
a dupla “Eliabe e Joabe” comple-
taram o rol das vozes que procla-
maram com alegria, força e since-
ridade o poderio divino.

Os ministros pregaram com 
extrema graça, autoridade e 
unção enquanto que os adoles-
centes adoraram a Deus como 
nunca! O resultado não podia 
ser outro – três dias de con-
gresso, três preletores, três mi-
nistros de louvor, uma geração 
inteira de adolescentes adora-

dores, incontáveis irmãos reno-
vados e batizados com o fogo 
santo e quatro vidas que acei-
taram a Jesus, confessando-o 
como suficiente salvador.

DIRETORIA DO PRÉ-CAMP

Liderança: diaconisa Ales-
sandra Marques, diácono Re-
ginaldo e cooperadora Sara; 
*Secretaria: Isabelly Viana e 
Marcos Vinícius; Regência: co-
operador Jonas Alves, Larissa 
Barbosa e Estefany Silva; e Te-
souraria: cooperador Richard e 
Tatiane Rodrigues.

INESQUECÍVEL: CAMP EM ITAPEVI FECHOU PRIMEIRO TRIMESTRE

Fotos: Divulgação
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REUNIÃO do Conselho de Ministros que ocorre todos os meses, no segundo sábado: oportunidade e comunhão

MESA de Apoio reúne assessores da Presidência: desburocratização evangélica

EVENTO congrega ministros e obreiros na plenitude das atividades eclesiásticas

PRESIDENTE alertou que a reunião não deve anotar ausência de seus membros

DIVERSOS temas e assuntos são recebidos e deliberados pela Mesa DiretoraPR. FERNANDO pregou em junho

CONSELHO DE MINISTROS: O PRINCIPAL - E IMPERDÍVEL - 
FÓRUM DE DEBATES ECLESIÁSTICOS DA AD PERUS

DA REDAÇÃO – A reunião 
tem dois períodos, é mensal 
e tem como meta congregar 
a si todos os obreiros que ser-
vem ao Senhor, listados como 
membros ativos do Conselho 
de Ministros da AD de Perus. 
Inicia-se às 9h30 e no máximo 
às 16h30 já está encerrada. 
São dois períodos, intercala-
dos com o momento reserva-
do às refeições. Intercessões, 
louvores, debates de cunhos 
administrativo e eclesiástico, 
além da pregação de uma 
mensagem são peças que 
completam esse quebra-ca-
beças denominado Conselho 
de Ministros.

Começou há tempos. Há dé-
cadas , na verdade. Depois de 
esporádicas reuniões em que 
o pastor presidente fundador 
do ministério, Benjamim Feli-
pe Rodrigues (in memorian), 
de forma incipiente, convoca-
va seus liderados para estudos 
bíblicos mensais, aos sábados. 
A prática ganhou musculatura, 
formato e organização. Além 
de personalidade jurídica, ób-
vio. E desde então só fez cres-
cer em termos organizacionais 
o ministério da AD Perus.

À Mesa Diretora figuram 
o presidente (pastor doutor 

Elias Cardoso) e em torno 
dele gravitam sete pastores 
vice-presidentes: Joinville Al-
bernaz, José Nicolau, Gere-
mias Tiófilo Pereira, Orlando 
Soares Silva, Flávio Roberto 
Pena, José Antonio Faria Fi-
lho, Davi Bispo Nunes e Maíl-
ton Silva Santos.

Enquanto que na Secre-
taria Geral os pastores Josué 

de Oliveira Otavio e Erivaldo 
Soares de Souza respondem 
pelos assentos pautados e ori-
ginados desde as decisões en-
dossadas pela assembleia, o 
papel de assessorar a Mesa da 
Presidência fica restrito aos 
pastores Eliziário Silva San-
tos, Arnaldo Ferreira da Silva, 
Antonio de Oliveira, Marcio 
Lacerda Falcão, Wagner Luís 
dos Santos e Edson Arantes 
de Oliveira.

LOCAL INDICADO
PARA DEBATER

“É o local apropriado para 
que o obreiro tenha vez e voz. 
Não adiante ficar reclaman-
do, discordando de uma ou 
de outra tomada de decisão 
pelo plenário, seja aos cantos, 
no café ou refeitório. Aqui é o 

lugar de se manifestar, propor 
ideias, justificar pensamen-
tos contrários e complemen-
tar o exercício eclesiástico 
do cargo. O obreiro que vive 
a essência de seu chamado 
ministerial não poder uma 
plenária sequer do Conselho 
de Ministros”, avalia o pas-
tor presidente.

Liderando as plenárias des-

de que assumiu a Presidência 
da AD Perus em 2002, o doutor 
Elias Cardoso tem frisado que 
o obreiro precisa frequentar 
o Conselho para não inventar 
durante o compartilhamento 
de sua liderança eclesiástica. 

“Tem gente que não apare-
ce, não participa, e acha que 
acerta em suas atitudes junto 
aos liderados. Engana-se. A 
nuvem ‘anda’, meu caro. Mui-
tas Normas Administrativas 
são baixadas, o que valia até 
ontem pode não estar valendo 
a partir de amanhã e se existe 
uma coisa desagradável para o 
líder é oferecer uma informa-
ção totalmente contraditória 
ao conjunto que lidera”, avisa.

Em junho, a plenária do 
Conselho novamente reuniu 
centenas e centenas de líderes 
Presbíteros, evangelistas, mis-
sionários, pastores em prova 
e pastores compareceram em 
elevado número, demonstran-
do compromisso com o cha-
mado, com o ministério e com 
o cargo que ocupam perante a 
santa igreja do Senhor.

Na oportunidade, pregou 
a palavra divina o pastor pre-
sidente do campo regional 
em Jaraguá, São Paulo, Fer-
nando Sartini.

Fotos: Célio Campos
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IGREJA em Pq. Taipas II se maravilhou com a qualidade espiritual da festividade promovida pelos jovens

MISSÕES foi o tema que chamou a si as atenções do povo

COOP. Yverson: liderança local

PQ. TAIPAS II: MOCIDADE “CHAMA VIVA” ANIVERSARIOU

SÃO PAULO/SP - Sob o tema 
“Porque o pecado não terá domí-
nio sobre vós, pois não estais de-
baixo da lei mas debaixo da gra-
ça” (Rm 6:14), de 14 a 16 de abril, 
foi festejado o quarto aniversário 
do conjunto de mocidade “Cha-
ma Viva”, órgão oficial da igreja 
que tem como dirigente o pastor 
Eziel Silveira. Dias de alegria na 
presença do Pai.

O tema que abrilhantou a fes-
tividade foi “Libertos do pecado; 
Justificados por Cristo”.

As dependências do templo 
se tornaram pequenas perante 
o grande comparecimento de 
pessoas que participaram da fes-
tividade, especialmente as cara-
vanas visitantes e departamento 
da igreja que se uniram em ado-

ração ao Senhor pelas vitórias da 
mocidade. Trio “Família”, Kaique 
e Isabelle, coral UMADEMP re-
gional foram vozes presentes aos 
cultos.

Frases de impactos origina-
ram-se perante as pregações 
apresentadas pelos homens de 
Deus, pastor Antonio Almeida 
(AD Belém), presbítero Thiago 
Rufino (jardim Cachoeira) e pas-
tor Silvano Andrade (AD Belém). 
Foram instrumentos afinados e 
sintonizados com o trono de po-
der e graça, revelando aos pre-
sentes as verdades divinas que 
receberam diretamente da glória 
eternal.

Líder local, o pastor Eziel pau-
tou em aconselhar a juventude 
durante mais um ano festivo. 

“Minhas considerações a cada 
componente do conjunto Unidos 
em Cristo, expressando o desejo 
sincero que façam dessa oportu-
nidade uma grande chance em 
permanecerem firmes, fiéis e 
santificados em meio a uma ge-
ração corrompida pelo pecado e 
mundanismo” destacou. Comple-
mentando, advertiu: “Fomos cha-
mados pra fazer a diferença e ser 
a luz do mundo”.

A alegria generalizada pela 
presença de Deus ao longo dos 
dias foi experimentada por to-
dos, revelando novamente o belo 
trabalho desenvolvido pelos líde-
res do departamento, na pessoa 
do cooperador Cleiton Flores. Na 
regência trabalharam Jéssica e 
Larissa. 

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

CAMPO REGIONAL
DE MARACAI/SP
01 – Por motivo de mau tes-

temunho, aplica-se a pena de 
exclusão, ao presbítero ADRIA-
NO MARCELINO DA SILVA – RI 
74.476.249, por contrariar norma 
do Conselho e Convenção, em 
clara afronta aos procedimentos 
e obrigações a que está compro-
missado, notadamente por mau 
testemunho, conforme sindicân-
cias concluídas.

CAMPO REGIONAL
DE VILA PERUS/SP
02 – Por motivo de mau tes-

temunho, aplica-se a pena de 
disciplina, ao pastor ALEXAN-
DRE GONÇALVES NUNES – RI 
13.271.179, por contrariar nor-
ma do Conselho e Convenção, 

em clara afronta aos procedi-
mentos e obrigações a que está 
compromissado, notadamente 
por mau testemunho, conforme 
sindicâncias concluídas.

CAMPO REGIONAL
DE PARADA DE TAIPAS/SP
03 – Por motivo de mau teste-

munho, aplica-se a pena de suspen-
são, ao evangelista MARCOS AU-
GUSTO AFONSO – RI 51.477.101, 
por contrariar norma do Conselho 
e Convenção, em clara afronta aos 
procedimentos e obrigações a que 
está compromissado, notadamen-
te por mau testemunho, conforme 
sindicâncias concluídas.

CAMPO REGIONAL
DE MAUÁ/SP
04 – Por motivo de mau teste-

munho, aplica-se a pena de disci-
plina, ao presbítero ALBERTO DE 
CARVALHO BELFORT FILHO – RI 
92.655.794, por contrariar norma 
do Conselho e Convenção, em 
clara afronta aos procedimentos 
e obrigações a que está compro-
missado, notadamente por mau 
testemunho, conforme sindicân-
cias concluídas.

CAMPO REGIONAL
DE PERUS/SEDE 
05 – Por motivo de mau tes-

temunho, aplica-se a pena de ex-
clusão, ao pastor WANDRI LEAL 
AGUILAR – RI 26.456.155, por 
contrariar norma do Conselho e 
Convenção, em clara afronta aos 
procedimentos e obrigações a que 
está compromissado, notadamen-
te por mau testemunho, conforme 

sindicâncias concluídas.
CAMPO REGIONAL DE
CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE
06 – Por motivo de mau teste-

munho, aplica-se a pena de exclu-
são, ao diácono JACINTO SOUZA 
DOS SANTOS – RI 75.249.441, por 
contrariar norma do Conselho e 
Convenção, em clara afronta aos 
procedimentos e obrigações a que 
está compromissado, notadamen-
te por mau testemunho, conforme 
sindicâncias concluídas.

CAMPO SETORIAL
DE MACEIO/AL
07 – Por motivo de rebelião e 

divisão, aplica-se a pena de exclu-
são, ao pastor MANOEL AMARO DA 
SILVA – RI 92.663.550, por contra-
riar norma do Conselho e Conven-
ção, em clara afronta aos proce-

dimentos e obrigações a que está 
compromissado, notadamente por 
rebelião e divisão conforme sindi-
câncias concluídas.

CAMPO REGIONAL
DE MAIRIPORÃ/SP
08 – Por motivo de rebelião e 

divisão, aplica-se a pena de exclu-
são, ao diácono VINICIOS DOS SAN-
TOS – RI 92.662.153, e cooperadora 
ANA DARC DE PAULA SANTOS – RI 
87.896.059, por contrariar norma 
do Conselho e Convenção, em clara 
afronta aos procedimentos e obri-
gações a que está compromissado, 
notadamente por rebelião e divisão 
conforme sindicâncias concluídas.

Despacho: - Publique-se,
13 de maio de 2017 - Mesa 

da Presidência.

Trabalho de missões completa dois anos na 
congregação vila Nova Jaraguá

SÃO PAULO/SP – Nos dias 
27 e 28 de maio, a congregação 
em vila Nova Jaraguá promo-
veu e hospedou cultos festivos 
por conta da passagem do se-
gundo aniversário do trabalho 
de missões. A celebração foi 
concebida sob o tema “Vinde 
após a mim e eu vos farei pes-
cadores de homens” (Mt 4:19).

 Liderado pelos cooperado-
res Yverson e Paulo, o trabalho 
deu mostras de estruturação e 
crescimento para a glória do 
nome do Senhor. Vários con-
vidados marcaram presenças 
nos cultos que foram temá-
ticos, aludindo em todos os 
momentos para a causa mis-
sionária e a necessidade de 
evangelizar-se os que ainda 

não conhecem Jesus.
Louvores e considerações 

foram praticados, o nome do 
Altíssimo louvado e mensa-
gens ministradas, tendo por 
condão principal despertar vi-
das para atuar perante à causa 
missionária que clama por in-
teressados.

Pertencente a regional no 
bairro paulistano Jaraguá, a 
igreja tem como dirigente o 
pastor Elan Kardec.

Fotos: Divulgação
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“MORRER” para o mundo e nascer para Deus é um ato simbólico representado pelo batismo em águas

EMOÇÃO é tema dos batismos na sede PRESIDENTE destacou princípios doutrinários que pautam o ministério de PerusPR. ISMAEL durante sua breve pregação OBREIRO em vias de batizar adolescente

SEMESTRE É FECHADO COM O BATISMO DE 553 CANDIDATOS, EM JUNHO 304 DESCERAM ÀS ÁGUAS

DA REDAÇÃO – O primeiro 
semestre foi encerrado em se 
tratando de cerimônias batis-
mais na Catedral. Somando os 
candidatos de março (249) mais 
os que cumpriram a justiça di-
vina em junho (304), passaram 
pelo tanque batismal na sede 
553 novos convertidos. O últi-
mo batismo ocorreu na manhã 
do domingo, 18 de junho. Ago-
ra, restam dois atos a serem 
cumpridos – um em cada tri-
mestre: setembro e dezembro.

Quando se fala em batismo 
na Catedral, é importante sa-
lientar que as igrejas estabe-
lecidas fora do raio da Grande 
SP – formada por 39 cidades 
que gravitam no entorno da 
capital -, realizam seus cultos 
batismais tanto na mesma 
data (terceiro domingo de 
cada trimestre) quanto em da-

tas esporádicas, que melhor 
se adequem à realidade e dis-
ponibilidade de candidatos e 
mesmo das igrejas. A boa notí-
cia é que a AD Perus continua 
batizando muita gente.

Em meio ao CAMP 2017, 
a Catedral promoveu o culto 
batismal, reunindo diversos 
músicos que vêm se integran-
do à orquestra que se prepara 
para a grande festa de inau-

guração oficial da sede (inter) 
nacional do ministério. Canto-
res radicados perante as mais 
diversas regionais louvaram 
e adoraram o nome santo do 
Senhor.

Ao aproximar-se da cerimô-
nia, duas oportunas saudações 
ganharam espaço junto a pro-
gramação: pelos ministros falou 
o pastor presidente pela regio-
nal Jaraguá, Fernando Sartini, 
enquanto que pelos oficiantes 
o dirigente do setor vila Flamen-
go, pastor Ismael Avelino, teceu 
comentários acerca da impor-
tância, significado e simbologia 
que tem o batismo para os que 
nele se submetem.

Atuaram como oficiantes 
no batismo de junho 28 obrei-
ros, sendo seis presbíteros, 
12 evangelistas e 10 pastores, 
pertencentes às regionais Ca-
jamar, Damasceno, Francisco 
Morato, Franco da Rocha, Ita-
pevi, Jaraguá, jardim Cacho-
eira, Mauá, Mairiporã, Santo 
Amaro, vilas Perus, Remédios 
e Souza, além da Catedral.

Fotos: Mídia AD Perus
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O CÍRCULO de oração “Rosa de Saron” que apresentou-se motivado nos cultos festivos  que marcaram 34 anos

SILVANA adorou em meio à festa

LIDERANÇA se maravilhou por tudo quanto operou o Senhor nos dias festivos

AS REGENTES, irmãs Nelcina, Eliete e Valéria: trabalho com muita qualidade

PR. MARDÔNIO pregou na aberturaMISSª Eliane: líder regional das irmãs MISSª Solange foi a oradora sábado MISSª Valdecir: instrumento divino

IRMÃ Severina tem 86 anos de vida e 34 de integrante do conjunto: respeito

Agir divino foi grande na festividade que selou os 34 anos do círculo de oração “Rosa de Saron”
FCO. MORATO/SP – Sob o 

tema “E se o meu povo, que 
se chama pelo meu nome, se 
humilhar, e orar, e buscar a 
minha face e se converter dos 
seus maus caminhos, então 
eu ouvirei dos céus, e perdo-
arei os seus pecados, e sararei 
a sua terra” (2º Crôn 7:14), a 
sede setorial jardim Nova Es-
perança promoveu e hospe-
dou cultos comemorativos nas 
noites de 26 e 27 de maio. Ne-
las, o círculo de oração “Rosa 
de Saron” agradeceu pelos 34 
anos de vida.

Noites pentecostais, per-
meadas por louvores, comu-
nhão, visitas, adorações e 
pregações da palavra. Tudo 
que hipotecou qualidade es-
piritual ainda maior ao evento 
que teve na pessoa da diaco-
nisa Ana Baleeiro a sua coor-
denadora. Como dirigentes 
atuaram as diaconisas Maria 

Fragoso, Maria de Oliveira e 
Ivone Andrade. O pastor seto-
rial é Antonio Baleeiro.

“Creio se tratar de um mo-
mento especial; na minha e 
nas vidas dessas irmãs atra-
vessar mais um ano de vitó-
rias. Cantando, se alegrando, 
adorando a Jesus e ouvindo 
os irmãos falar de sua graça, 

de seu poder e de suas mara-
vilhas. Sou feliz, grata demais 
por tudo quanto ele já me per-
mitiu”, avaliou a componente 
Severina de Oliveira, de 86 
anos, a mais antiga do conjun-
to.

Muitos adoradores passa-
ram pela igreja nos dias co-
memorativos. A seu modo, 

contribuindo para o enlevo 
espiritual do corpo de Cristo. 
Destaque ao portentoso vocal 
aniversariante que preencheu 
os espaços quando o assun-
to foi louvar ao Pai. Retratou, 
com propriedade, o belo tra-
balho do trio de regentes, for-
mado pelas irmãs Eliete, Nel-
cina e Valéria. As adorações 

apresentadas pelos cantores 
convidados completaram os 
ricos momentos de muitas de-
voções ao Eterno.

Nas ministrações, os vasos 
de bênçãos foram requisitados 
e prontamente usados pelo 
oleiro santo. A começar pela 
noite de sexta-feira, onde o 
pastor Mardônio da Silva (par-
que Santana II, Stna. Parnaíba/
SP) falou com inspiração. 

Sábado e domingo o es-
paço para ministração da pa-
lavra foi dedicado às missio-
nárias Solange Silva (Osasco/
SP) e Valdecir Souza Salomão 
(Catedral), respectivamente. 
Uma dupla afinada perante os 
santos mistérios, que revelou 
de forma prática, direta e es-
clarecedora a necessidade de 
humilhar-se perante as mãos 
divinas para que a honra e a 
exaltação ocorra exatamente 
no tempo de Deus.

Muitos não apresentam um quarto da disposição 
que tem assinalado a trajetória de fé demonstrada 
pela octogenária Severina de Oliveira, componente 
do conjunto do círculo de oração “Rosa de Saron”, 
que pela fé rendeu gratidão pelos 34 anos de vida 
pautada por intercessão. 

Dedicada, não mediu palavras para externar a 
sua alegria por mais uma oportunidade de ado-
rar ao Pai por vitórias colecionadas no decorrer 
do último ano.

“Creio se tratar de um momento especial; na mi-
nha e nas vidas dessas irmãs atravessar mais um ano 
de vitórias. Cantando, se alegrando, adorando a Je-
sus e ouvindo os irmãos falar de sua graça, de seu 
poder e de suas maravilhas. Sou feliz, grata demais 
por tudo quanto ele já me permitiu”, avaliou a com-
ponente a mais antiga do conjunto.

PERSONAGEM DA COMEMORAÇÃO 

Fotos: Célio Campos
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O CONJUNTO “Filhas de Sião”, que comemorou mais uma etapa vitoriosa ao longo de sua existência clamando

MOCIDADE da igreja no jardim Flórida, que celebrou a passagem dos 27 anos sob louvores e adorações ao Pai
CONJUNTO “Brasa Viva”: duas décadas de vida espiritual sob abundância

MISSª Eliana de Jesus pregando

MISSª Andréia congrega em Mauá

MISSª Érica: preletora inaugural

ITAPEVI: NA SEDE, CONJUNTO DE SENHORAS “FILHAS DE SIÃO” ALCANÇOU 42 ANOS DE VITÓRIAS

MOCIDADE “EBENEZER” CELEBROU 27 ANOS NO JD. FLÓRIDA IRMÃS AGRADECERAM EM ECHAPORÃ

ITAPEVI/SP - Nos dias 15, 16 
e 17 do mês de abril, a sede re-
gional local promoveu a edição 
anual do evento que assinala o 
aniversário do conjunto do cír-
culo de oração “Filhas de Sião”. 
Neste ano, o departamento 
honrou ao Pai por ter alcança-
do 42 anos de lutas, desafios e 
muitas vitórias. Coordena o de-
partamento na sede a missioná-

ria Flaviana Soares de Oliveira.
Na presente ocasião, o con-

clave contou com uma estrutu-
ração e disposição diferencia-
das, iniciando-se na manhã de 
sexta-feira (feriado) mediante 
abençoadíssima consagração 
com toda a igreja, onde a pre-
sença do grande Eu Sou foi real. 
A ministração coube à missio-
nária Érica Suzanna enquanto 

que nas adorações marcou pre-
sença a cantora Edilaine Silva..

Já nos períodos noturno 
louvaram ao Senhor os gru-
pos regionais dos pré-CAMP, 
UMADEMP, CIBEMP e varões. 
Departamentos locais e o 
próprio vocal aniversariante 
foram instrumentos separa-
dos para louvar glorificação 
ao nome santo. Completaram 

o rol dos levitas Ana Cláudia, 
Smylande e Júnior Avelino. 

Louvores aqueceram e pre-
pararam os corações para os 
aguardados momentos de ou-
vir as poderosas e impactan-
tes mensagens que mexeram 
com as estruturas espirituais 
da igreja de Deus.

Atuaram na qualidade de 
portadoras de uma palavra 
de fé, exortação, edificação 
e consolação as missionárias 
Érica Suzanna, Andréia de Oli-
veira e Eliana Camilo de Jesus.

Além do poder e pente-
costes manifestado junto à 
massa humana, três vidas 
aceitaram a Cristo, reconhe-
cendo-o como único e su-
ficiente salvador pessoal, o 
que justificou por completo 
os esforços em se promover o 
marcante acontecimento em 
âmbito de sede regional. 

FCO. MORATO/SP – Nos dias 27 
e 28 de abril, o departamento de 
mocidade da igreja estabelecida no 
jardim Flórida, setor Água Vermelha, 
completou 27 anos de muitas vitó-
rias e adorações perante o trono san-
to do Pai. Dias em que a comunhão 
foi estreitada, o nome do Altíssimo 
louvado, testemunhos compartilha-
dos, sacrifícios oferecidos e a predo-
minância da palavra foi total.

O evento festivo se desenrolou 
mediante o tema “Mas nós segun-
do a sua justiça aguardamos novos 
céus e nova terra” (2ª Pe 3:13). A 
cooperadora Janaína pregou na sex-
ta-feira, ficando o culto do sábado 
sob a responsabilidade em termos 

de ministração ao diácono Eliel.
 Definido o eixo central das 

considerações a serem feitas á 
luz revelada da palavra santa, jo-
vens se colocaram em louvores e 
adorações. Sob a coordenação de 
Reinaldo Pais dos Santos, Abrão 
da Silva Sá e Alexandro dos Santos 
– regentes Vitória, Abner e Débo-
ra – os componentes se deram ao 
máximo, tudo fazendo em prol do 
agigantamento da obra santa e ao 
mesmo tempo se mostrando gra-
tos ao Senhor pelas maravilhas que 
revelou no período vitorioso.

Adoradores passaram pela con-
gregação, como Gisele Otero, Kenedy, 
Cybele Soares e banda “Novos Ver-

sos” (Paulínia/SP). Uma festa inesque-
cível para ressaltar os anos de glórias 
e enaltecer o nome do Criador.

Caravanas de várias localidades 
em âmbito regional abrilhantaram 
o acontecimento (Esperança, vilas 
Fanny, Suíça, Leópolis, ruas ‘33’ e 
Joaquim Basílio, AD Belém, jardins 
Astúrias, Arpoador, Batista Genari, 
chácara Marta, parque Morumbi e 
sede regional), sendo igualmente 
beneficiadas pela graça redentora 
de Cristo.

A grande notícia foi que ao tér-
mino do trabalho, pela misericór-
dia do Senhor oito preciosas vidas 
aceitaram-no como único e sufi-
ciente salvador.

ECHAPORÃ/SP – Nos dias 2 e 3 de junho, componentes do 
conjunto do círculo de oração “Brasa Viva”, promoveu festivi-
dade espiritual para comemorar os 20 anos de existência do 
departamento. Dias de plenitude e manifestações da glória 
santa. O dirigente local, pastor Oseias Barbosa e sua esposa, 
Aline Santana, trabalharam ombro a ombro com os liderados, 
sempre buscando o melhor para a glória santa.

Várias caravanas marcaram presenças em meio ao aconteci-
mento festivo. Os conjuntos tiveram oportunidades para ado-
rar, assim como louvaram os cantores que passaram pela igreja 
para desfrutar das copiosas bênçãos divinas.

A poderosa palavra santa foi pregada, inclusive registran-
do-se o comparecimento do pastor presidente da regional em 
Maracaí/SP, Cleomar Barbosa, que prestigiou o evento festivo 
e provou que com fé e união a obra cerra fileiras.

Fotos: Divulgação
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SEDE setorial no CDHU foi impactada durante festividade comemorativa ao aniversário das irmãs intercessoras

JOVENS adoraram ao Pai por três dias sinalizando gratidão espiritual
OBRA tem crescido na regional pernambucana: evangelismos e visitas

FRAN é a coordenadora do conjunto

Três dias, duas conversões e mais um ano do conjunto “Heroínas de Cristo”

REGIONAL PERNAMBUCANA LOUVA A DEUS 
DIANTE DOS 48 CANDIDATOS QUE FORAM

ÀS ÁGUAS

MOCIDADE “SHEKI-NÁ” AGRADECEU
PELOS 16 ANOS DE VITÓRIAS 

SÃO PAULO/SP – De 16 a 18 
de junho, a sede setorial jar-
dim CDHU I, liderada pelo pas-
tor Adiel Pereira, uniu forças 
físicas e espirituais, superou 
desafios e promoveu cultos 
festivos em alusão a passa-
gem do sexto aniversário do 
conjunto de intercessões “He-
roínas de Cristo”. Dias de co-
munhão, pentecostes, alegria 
e conversões de almas para o 

reino santo.
O acontecimento, marco 

na trajetória existencial da 
igreja, foi assinalado pela ple-
nitude divina e grandes mani-
festações do Espírito de Deus. 
Nos louvores, apresentados 
pelo vocal aniversariante, 
cujas regentes foram as irmãs 
Katia Oliveira, Juliana Montei-
ro e Luciana Gonçalves, atra-
vés das apresentações dos 

convidados, e por conta dos 
adoradores (Cristiano Marçal, 
Jessica Ribeiro e a dupla Car-
linhos & Laudicéia). As pode-
rosas mensagens pregadas 
fecharam em alta o ciclo co-
memorativo.

O tema oficial da festividade 
foi “O poder da oração – E orou 
Eliseu ao Senhor” (2º Rs 6:17).

Coordenadora da festivi-
dade, a diaconisa Fran Lima 

Pereira, trabalhou em união 
com as demais que somam 
forças perante o departamen-
to. Como dirigentes, atuam as 
diaconisas Michela Ferreira, 
Simone Silva e a cooperadora 
Renata Almeida. Cada mem-
bro da diretoria desempenhou 
especial papel, contribuindo 
para que o todo fosse benefi-
ciado e o Senhor se agradou 
disso.

Mensagens foram prega-
das para que o povo pudesse 
refletir quanto à importância 
de orar, clamar, buscar ao Se-
nhor – foco principal da exis-
tência do conjunto “Heroínas 
de Cristo”, cujas ações tem se 
transformado em sustentácu-
los, pilares espirituais impor-
tantes junto á igreja.

Pela ordem nos dias festi-
vos, compareceram e fizeram 
bom uso da palavra santa o 
pastor Willian Rosa, missioná-
rias Paula Franco e Carol Mari-

nho. O conteúdo compartilha-
do à luz do santo evangelho 
surtiu efeito não apenas aos 
irmãos, mas e principalmen-
te junto aos corações de duas 
preciosas vidas que acabaram 
aceitando a Cristo, reconhe-
cendo-o como suficiente sal-
vador pessoal.

Dentre as igrejas que mani-
festaram presenças nos cultos, 
destaque às caravanas do jar-
dim Adelfiore (pastor Oséias 
Faverin) e vila Caiúba (pastor 
Reginaldo Heleno Neto).

RECIFE/PE – As poderosas 
mãos divinas novamente se 
mostraram estendidas peran-
te toda a regional pernambu-
cana. Em 5 de junho, debaixo 
da plenitude divina e alegria 
pentecostal, o fruto dos even-
tos evangelísticos, cultos pú-
blicos, ar livres e visitas se fez 
notório, através da descida às 
águas de 48 novos converti-
dos. A igreja explodiu em ale-
gria e glorificações destinadas 
ao nome do Senhor.

Presidida pelo pastor Davi 

Bispo Nunes, a regional tem 
experimentado momentos 
desafiadores, contudo ao Se-
nhor tem honrado suas ricas 
promessas. “E não tem outra 
forma de trabalhar senão cha-
mando o Senhor para que se 
mantenha ao nosso lado. Essa 
parceria sempre deu, dá e dará 
certo”, sacramenta o líder.

Hoje, a regional se compõe 
por 48 igrejas, espalhadas em 
bairros na capital e muitas ou-
tras no interior do estado per-
nambucano.

FCO. MORATO/SP – De 26 
a 28 de maio foi comemora-
do o 16º aniversário do con-
junto de jovens “Sheki-ná”, 
órgão oficial da igreja esta-
belecida no bairro Jardim e 
que tem como responsável 
o pastor Florisvaldo Dias. Já 
o departamento de jovens 
conta com a liderança do di-
ácono Lucas, irmãos Mateus 
e Samuel.

Os cultos, assinalados pela 
plenitude celestial, se processa-
ram sob o tema “Tudo tem seu 
tempo determinado” (Ec 3:1).

Líderes da UMADEMP re-
gional marcaram presenças no 
evento, demonstrando apoio 
e gozando das maravilhas ce-
lestiais que se revelaram. De 
igual forma várias caravanas 
passaram pela igreja, adora-
ram ao Senhor e foram igual-
mente abençoadas.

O vocal, regido pelos ir-

mãos Daniela (diaconisa), Sa-
muel e Elizangela, fez belíssi-
mas apresentações, honrando 
de uma forma especial as vi-
tórias recebidas da parte de 
Deus. Adoradores, passaram 
pela comemoração Andreia de 
Jesus, Luan e Sara.

Poderosas mensagens fo-
ram pregadas por instrumen-
tos divinos que o Senhor inspi-
rou. O presbítero Esdras falou 
na abertura, o pastor David 
Santos pregou no sábado e 

no culto de agradeci8mentos 
envolvendo toda a igreja, a 
oportunidade para falar do 
amor de Cristo foi reservada à 
cooperadora Janaína.

Dentre outros resultados 
dignos de celebrações, as 
conversões de duas precio-
sas almas constaram como 
as principais ocorrências, jus-
tificando todos os esforços 
empenhados em prol da festi-
vidade. Colaborou Elaine Edu-
arda , do bairro Jardim.

Fotos: Divulgação
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PODER foi invocado durante festividade juvenil na sede setorial no jardim Marina: conversões e avivamento

PIRACAIA avançando mediante intercessões ao longo dos 26 anos

PR. ANDRÉ Lira durante o culto PR. DOUGLAS dirige o setor local PR. ALEXANDRE preside a regional
CASAL tem sido benção à igreja

JARDIM MARINA: VOCAL “BETE SEMES”
FEZ 42 ANOS E AGRADECEU

Piracaia: 26 anos do conjunto
“Estrela D’Alva” 

PIRACAIA/SP – Nos dias 16 e 
17 de julho, a sede setorial lo-
cal, liderada pelo pastor Valter 
Mendonça e esposa, a diaconi-
sa Irene Mendonça, promoveu 
e hospedou com alegria cultos 
comemorativos ao 26º aniver-
sário de existência, celebrados 
pelas componentes do conjunto 
“Estrela D’Alva”. Dias de alegria 
onde as mãos divinas se manti-
veram estendidas, abençoando 
os que passaram pela congrega-
ção dos justos.

Deus trabalhou de uma for-
ma especial. As caravanas visi-
tantes tiveram oportunidades 
para louvar e enaltecer o nome 
do Todo Poderoso, mediante 
interpretações de canções avi-
vadas. Mais que isso, testemu-
nharam o quanto o Senhor tem 
feito, patrocinando vitórias às 
irmãs que se constituem em 
grande coluna perante a obra 
santa.

Além dos convidados e do 
próprio conjunto aniversarian-
te, a igreja convidou irmãos 
para adorar ao Pai, na qualida-
de de convidados. Assinalaram 
presenças diversos adoradores, 
especialmente os que servem 
ao Senhor em âmbito setorial. 

A igreja está sob a supervisão 
administrativa da regional em 
Bragança Paulista/SP, presidida 
pelo pastor Moisés de Paula.

Sob o tema “Eis que cedo 
venho; bem-aventurado aquele 
que guarda as palavras da pro-
fecia deste livro” (Apoc 22:7), a 
poderosa palavra foi ministrada. 

Coube às irmãs Jennifer e 
Andréia Luna a nobre missão 
de compartilhar com o povo os 
mistérios santos revelados pelo 
poder advindo do Espírito de 
Deus. A graça foi manifestada 
e todos foram poderosamente 
vivificados perante o altar de 
bênçãos e maravilhas.

A exemplo de outros depar-
tamentos que figuram em meio 
à igreja, o círculo de oração tem 
apresentado um crescimento 
maravilhoso, decorrente do 
cumprimento das ricas promes-
sas celestiais.

ITAPEVI/SP – Em 6 de maio, 
a sede setorial no jardim Mari-
na, liderada pelo pastor Dou-
glas Ramos, realizou  culto 
festivo pela passagem do  42°  
aniversário do conjunto “Bete 
Semes”. O tema oficial do 
acontecimento foi “Rogo-te 
que me mostre a tua glória” 
(Êx 33:18). A divisa foi “Jovens 
buscando a santificação para 
ver a glória de Deus”.

Presidente regional, o pastor 
Alexandre Oliveira prestigiou o 
marcante acontecimento, re-

cheado por louvores apresenta-
dos pelos grupos locais, vocais 
dos pré-UMADEMP e CIVEMP. 
A “terra” foi devidamente pre-
parada para que a boa semente 
do evangelho fosse espalhada, 
à espera de germinar.

 Na pregação da palavra 
atuou o pastor André Lira, que 
usado poderosamente pelas 
potentes mãos divinas, fez uso 
de Ezequiel 3:23 (Então me le-
vantei, e saí ao vale; e eis que 
a glória do Senhor estava ali, 
como a glória que vi junto ao 

rio Quebar; e caí com o rosto 
em terra). E foi justamente a 
partir deste maravilhoso e pro-
fundo enunciado bíblico que as 
mãos divinas operaram.

O resultado não poderia 
ser outro, vez que uma nuvem 
de glória pairou sobre a igreja 
e muitos foram visitados pelo 
poder emanado desde o trono 
de glória. Uma jovem foi bati-
zada com o Espírito Santo, inú-
meros acabaram renovados e 
uma preciosa alma se rendeu 
aos pés de Cristo.

Fotos: Divulgação
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PARTICIPAÇÕES das irmãs durante o pré-congresso foi algo que marcou o trabalho feminino no período

DIRETORIA e obreiros impactados pelo poder oriundo das adorações e palavras pregadas nos cultos

OBREIROS durante a EBFO na sede regional: aprendizado profundo

COMPARECIMENTO foi elevado durante todas as plenárias e cultosPASTORES representaram a Presidência e foram abençoados MISSª Eliana atuou como oradora

AVIVAMENTO E APRENDIZADO DURANTE EDIÇÃO ANUAL DA EBFO
E PRÉ-CIBEMP NA SEDE REGIONAL EM RIO VERDE

 RIO VERDE/GO – De 16 a 
18 de junho, a sede regional lo-
cal, sob a presidência do pastor 
Paulo Rogério da Cunha, pro-
moveu e hospedou dois gran-
des eventos em termos de re-
percussão ministerial perante 
e o segmento eclesiástico local. 
A Escola Bíblica Fraternal de 
Obreiros (EBFO) e o pré-Con-
gresso de Irmãs Beneficentes 
Evangélicas do Ministério de 
Perus (CIBEMP) foram aconte-
cimentos que resultaram em 
aprendizado e avivamento na 
presença divina.

Para tanto, a sede regional, 
que recebeu lotação total em 
todas as plenárias, recebeu 
com gozo e alegria os pasto-
res Clóvis Ladislau, Marcio 
Falcão e Orlando Soares Silva, 
que além de representarem 
a Mesa da Presidência, atua-
ram como oradores perante a 
temática oficial da EBFO. Já o 
CIBEMP, nacionalmente pre-
sidido pela missionária Lígia 
Cristina Marins Cardoso, teve 

na pessoa da missionária Elia-
na Camilo de Jesus a sua re-
presentante, e por conseguin-
te, também preletora.

O vocal foi algo tremendo, 
vez que a escolha dos louvores 
para enaltecer o nome santo 
do Senhor fez toda a diferença. 
O Espírito Santo foi invocado, 
o poder se manifestou e to-
dos foram avivados, cheios da 
graça bendita do Pai. A ele se 
juntaram as adorações congre-
gacionais e louvores oferecidos 
ao trono da graça, por conta 

das cantoras Josineide Mes-
sias (Piuçu/MG), Lucinar Bispo, 
Glauciane e Cláudia e Wagner 
Alves (locais). O segmento in-
fantil participou de uma forma 
peculiar dos trabalhos.

O tema que análise e com-
partilhamento foi “Maturida-
de cristã” (Ef 4:12, 13).

Diversas caravanas parti-
ciparam dos eventos festivos. 
Líderes também. Os pastores 
Paulo Roberto (São Simão/
GO), Roberto Nascimento e 
esposa (Cuiabá/MT), Alexan-

dre Moreira e esposa (Campo 
Grande/MS) e o pastor Valdir 
Ferreira da Silva e esposa (Bar-
ra do Garça/MT) A comunhão 
foi um dos grandes pilares do 
evento que tornou-se marcan-
te na regional.

ORGANIZAÇÃO E
RESULTADOS

O evento feminino, em es-
pecial, foi todo liderado pela 
missionária Cristiane Cunha, 
que junto de suas membros 

de diretoria, celebrou os re-
sultados positivos.

Mobilizando a regional de 
uma forma impressionante, 
trouxe todas as irmãs para o 
evento, distribuindo-as em 
meio às equipes que se forma-
ram – cada uma caracterizada 
sob o tema de uma determi-
nada flor. 

Equipes autodenomina-
ram-se “Cravo rosa-e-branco”, 
“Tulipas”, “Dálias”, “Girassol”, 
“Gérbera-laranja”, “Violeta”, 
“Margaridas”, patrocinando 
um impressionismo ímpar 
durante o decorrer do acon-
tecimento. As atenções se vol-
taram quase que obrigatoria-
mente ao trabalho das irmãs 
que na base da criatividade 
e comunhão, apresentaram 
o melhor para a glória do Se-
nhor. Ao término, em meio à 
uma escolha feita pelos pas-
tores paulistanos, as equipes 
“Dália” e “Gérbera-laranja” fi-
caram em primeiro e segundo 
lugares, respectivamente.

Fotos: Divulgação
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MOCIDADE tem feito a diferença em meio à congregação que tem crescido na populosa zona leste

PQ. IMPERIAL: conjunto de varões “Gênesis” fez quatro anos de vida

OBRA tem avançado e conversões comprovam crescimento da igreja

ALVENARIA está em estado avançado em se tratando de construção

ALVENARIA está em estado avançado em se tratando de construção

GRUPO “GÊNESIS” REGOZIJOU-SE PERANTE O SENHOR NA QUARTA CELEBRAÇÃO

“SOM DE ADORADORES” SE RENDEU AO PAI DURANTE O SÉTIMO ANIVERSÁRIO

CORDEIRÓPOLIS: SETE DESCERAM
ÀS ÁGUAS BATISMAIS

BARUERI/SP - Nos dias 13 e 14 de maio, 
sob a permissão divina foi comemorado na 
igreja sede do setor no bairro parque Im-
perial, o quarto aniversário do conjunto de 
varões “Gênesis”. O ocorrido foi benção em 
larga escala às vidas dos que estiveram no 
templo, adorando ao Senhor.

Liderado pelo pastor Juarez Tibur-
cio, o trabalho foi desenvolvido sob a 
liderança dos responsáveis, cooperador 
Elsione e irmão Abelardo. Na regência 
do vocal atuaram Geovanni (coopera-
dor), Erivaldo e Gregório.

O tema que deu brilho ao evento fes-
tivo foi “Porém o Senhor disse a Moisés: 

Seria, pois, encurtada a mão do Senhor? 
Agora verás se a minha palavra te aconte-
cerá ou não” (Nm 11.23).

Diversos conjuntos pertencentes ao 
setor e mesmo regional assinalaram pre-
senças no trabalho. Além do vocal aniver-
sariante, os cantores Ismael Santos, Silvana 
de Oliveira e Nathan Leandro se encarrega-
ram de fortalecer as adorações remetidas 
ao trono de poder e glória. O Espírito Santo 
operou de uma forma tremenda.

Nas mensagens, o Senhor voltou 
a trabalhar dom liberdade e autorida-
de sobre a vida de seus servos. O culto 
inaugural teve como orador o pastor Luiz 

Fernando (parque Imperial II), que inspi-
rado, foi o canal de bênçãos perante a co-
letividade cristã. As mãos divinas foram 
espalmadas, compartilhando bênçãos.

Em meio ao chamado “Culto da Fa-
mília”, que ocorre em todas as igrejas 
do ministério da AD Perus, após os de-
partamentos musicais terem ofertado 
suas respectivas dádivas ao Mestre, o 
conjunto “Gênesis” voltou a louvar e de 
pronto a palavra foi pregada por con-
ta da diaconisa Ana dos Santos (da AD 
Perus – CDHU), onde não foi diferente, 
vez o Preceptor sondar e operar em 
meio aos corações.

SÃO PAULO/SP – Refe-
rendados sob o tema “Com 
o tema “Aquele que diz es-
tar nele, também deve andar 
como ele andou” (Jo 2:6), a 
congregação estabelecida no 
bairro Camargo Novo pro-
moveu festa em adoração ao 
Senhor pela passagem do sé-
timo aniversário do conjunto 
de mocidade “Som de Adora-
dores”. Para tanto utilizou os 
dias 23, 24 e 25 de junho para 
tal ocorrência.

Igreja ligada á sede em 
Guaianazes, comprovou que 
Deus tem feito crescer o 
rebanho sob a responsabi-
lidade do pastor Wílson Si-
monal. Ao lado dos demais 
obreiros, ofereceu total 
apoio aos líderes juvenis, ir-

mãos Ricardo e Bruno.
Deus usou o pastor José 

Neto com grande propriedade, 
enfatizando que “andar como 
Jesus andou é ter humildade e 
ser diferente”. No mesmo dia, 
os cantores Everton Teixeira e 
a cantora Mirian Rios - esposa 

do pastor setorial Djalma Rios 
- apresentaram belos louvores 
ao Altíssimo. 

Sábado, dentro desta mes-
ma linha de agradecimento e 
reflexão à luz da palavra, foi a 
vez do pastor Amarantes de 
Souza pregar. “Andar como 

ele andou é voltar no princípio 
da chegada do evangelho no 
Brasil, é reviver o que relata a 
palavra em alusão ao compor-
tamento da igreja primitiva”, 
salientou. Além do vocal ani-
versariante, a banda “Ebene-
zer” abrilhantou os louvores.

Alcançados poderosamen-
te pelo Senhor, membros e 
aniversariantes se uniram no 
culto de gratidão oferecido na 
noite de domingo, também 
chamado de “Culto da Famí-
lia”. A adoração compartilha-
da pela adolescente Victória 
Santos foi um marco na noite, 
de forma que o poder divino 
foi envolvente.

Coube ao cooperador Wag-
ner Dias, tecendo referências 
ao capítulo 28 de Jeremias, 
a missão de pregar. “Andar 
como Ele andou é não desistir, 
mesmo que o jugo for que-
brado. Deus nos deu um julgo 
que serve para termos dire-
ção, percorrer caminhos que 
nos transportem à vida eter-
na”, destacou.

CORDEIRÓPOLIS/SP – Em 18 de junho, diante da miseri-
córdia divina e resultando do incessante trabalho de evan-
gelismo praticado pela igreja, sete novas criaturas desceram 
às águas, tornando-se membros do corpo e do sangue de 
Cristo. À frente do trabalho setorial se encontra o pastor 
João Bosco Souza Torres.

No destaque, obras em 
pleno andamento da fu-
tura congregação da AD 
Perus na cidade de Ouri-
nhos/SP. Quinta feira, 1 
de junho, um grupo de ir-
mãos se uniram à igreja lo-
cal, oportunidade em que 
um culto foi celebrado em 
gratidão ao Senhor. Com 
isso, a conclusão do futuro 
templo deve ser apressada 
para melhor acomodar o 
povo de Deus. A igreja per-
tence à regional em Mara-
caí/SP, cujo presidente é o 
pastor Cleomar Barbosa.

Fotos: Divulgação
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NO PQ. BOA ESPERANÇA, a celebração masculina permitiu que o Senhor manifestasse a sua glória

JUVENTUDE manifestou muita alegria ao celebrar mais um complemento de jornada espiritual

CONGREGAÇÃO já conta com um bom número de irmãos em ação

MAUÁ/SP - Nos dias 9, 10 
e 11 de junho foi realizado o 
evento festivo que assinalou 
o 10º aniversário do grupo de 
irmãos “Guerreiros de Cristo”, 
órgão oficial da sede setorial no 
parque Boa Esperança. A dire-
toria da UMADEMPEM (União 
Masculina da Assembléia de 
Deus do Ministério de Perus 
em Mauá) se fez presente atra-
vés de seu diretor, o presbítero 
José Roberto Gonzaga.

As igrejas assinalaram pre-
senças, inclusive tendo total 
oportunidade em adorar ao Se-
nhor através de seus respectivos 
conjuntos. Fogo desceu e todos 
foram renovados em meio ao 
pentecostes constatado. Os can-

tores Israel e Davi Lima enrique-
ceram os cultos, adorando ao Pai 
na qualidade de convidados.

Os dias de festa foram re-
cheados de operação de ma-
ravilhas, tanto que na sexta-

-feira a palavra ficou a cargo 
do presbítero Adailton (AD 
Utinga). Deus tratou de forma 
especial com seu povo, permi-
tindo uma palavra apropriada 
para os que atuam na qualida-

de de obreiros.
Sábado foi a vez do pastor 

presidente regional, Flávio 
Pena, ser o instrumento usa-
do como boca de Deus para 
falar ao povo, compartilhando 

mensagem pentecostal que 
patrocinou avivamento aos 
congregados.

A honra em pregar no culto 
que concluiu os momentos de 
operações divinas, renovações, 
louvores e plenitude pente-
costal recaiu sobre o  dirigente 
local, pastor Elias Pereira, que 
fechou o evento exortando os 
irmãos a permanecerem fiéis 
ao Deus altíssimo. 

O líder do grupo é o coo-
perador Emerson Ferreira dos 
Santos que tem desempenha-
do um excelente trabalho na 
direção do departamento, cuja 
especialidade foi apresentar 
louvores resgatados perante a 
efusiva década dos anos 80.

GRUPO VARONIL “GUERREIROS DE CRISTO” ULTRAPASSOU A PRIMEIRA DÉCADA

MOCIDADE PROMOVEU FESTA EM GRATIDÃO POR VITÓRIAS EM VILA PALMARES

MINISTÉRIO CHEGA A GRANDE CURITIBA ATRAVÉS DO SETOR INTERIORANO EM REGISTRO

SÃO PAULO/SP – Setor 
pertencente à regional Morro 
Doce, a igreja local, pastore-
ada pelos obreiros Francisco 
Araújo e diaconisa Nádia Lei-
te, promoveu e hospedou em 
suas dependências cultos festi-
vos por conta da passagem do 
19º aniversário do conjunto de 
jovens “El Shaday”. Deus traba-
lhou e todos foram repletos do 
contentamento celestial.

Para tanto, utilizaram os 
dias 9, 10 e 11 de junho, quan-
do a igreja se colocou na quali-
dade de hospedeira, apoiando 
os jovens e recebendo convida-

dos sob o tema “Prepara-te, ó 
Israel, para encontrares com o 
Senhor teu Deus” (Am 4:12b).

O evento foi prestigiado pela lide-
rança regional do Morro Doce, me-
diante comparecimentos do evange-

lista Luan e do presbítero Rodrigo. 
Vários conjuntos compare-

ceram ao evento na qualidade 

de convidados, assim como 
adoradores. Ênfase maior e 
oportunidades se voltaram ao 
vocal “El Shaday” que descor-
tinou lindo repertório para a 
alegria da igreja e glória divina.

Em se tratando de mensa-
gens, pregaram o evangelho 
santo o evangelista Eliezer 
Menezes, presbítero Paulo 
Antonio e pastor Wellington 
Menezes - todos membros 
junto à AD Paulistana/ Lapa, 
São Paulo. Dias de salvações e 
renovações de vidas.

Preside a regional Morro 
Doce o pastor Marcos Faverin.

REGISTRO/SP – Setor per-
tencente ao campo regional 
Franco da Rocha e liderado 
pelo pastor Elias de Souza, 
Registro deu importante pas-
so no sentido de ampliar as 
tendas do ministério, alcan-
çando, dessa vez, a capital pa-
ranaense. Sob a graça divina e 
esforços ministeriais, a AD Pe-
rus chegou á Grande Curitiba, 
estabelecendo congregação 
em Pinhais.

Dia 3 de junho, o pastor 
Elias se fez acompanhar por 
três obreiros, oficializando o 
ato inaugural que deu posse ao 
pastor Valdinei de Lima e espo-
sa, a irmã Gislene Andreia de 
Lima, perante o rebanho san-
to. Culto assinalado pelas ma-
nifestações do Espírito Santo, 
alegria e ministração da pala-
vra depois de muitos louvores 
endereçados ao Senhor, sina-
lizando a alegria do povo por 

tamanha benção recebida.
Administrativamente, a 

igreja permanecerá ligada ao 
setor por questões geográficas, 
inclusive. Da cidade paulista lo-
calizada no Vale do Ribeira, Pi-
nhais se encontra a 220 quilô-
metros, o que permite melhor 
acompanhamento da obra por 
conta da sede.

A regional em Franco da Ro-
cha tem como presidente o pas-
tor Orlando Soares Silva. 

Fotos: Divulgação

Cícero Santana
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CATEDRAL tornou-se pequena ante a multidão presente

PÚLPITO estilizado chamou as atenções para com o evento RENDIÇÃO PR. ANDRÉ Bueno: líder de um departamento em expansão

REFLEXÃO

ADOLESCENTES participaram de diversas maneiras: ação

ADORADORES e preletores foram usados durante o CAMP

CAMP 2017 alcançou como resultados práticos mais de 
meia centena de almas Adorações e mensagens de quali-
dades excepcionais proporcionaram centenas e centenas 
foram renovados enquanto que outros tantos receberam o 
batismo pentecostal

A edição 2017 do Congresso de Adolescentes do Mi-
nistério de Perus (CAMP), fez toda a diferença em meio às 
vidas dos que tomaram parte no grande acontecimento es-
piritual, reservado ao segmento infanto-juvenil, ou adoles-
centes. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), Lei 8.069, de 1990, considera criança a pessoa até 12 
anos de idade incompletos e define a adolescência como a 
faixa etária de 12 a 18 anos de idade (artigo 2o). Perdurou 
de 16 a 18 de junho e disparadamente foi o maior evento 
desde a sua fundação.

Liderado pelo pastor André Bueno em nível nacional, o 
CAMP conta com um corpo diretivo amplo, que auxilia o líder, 
mediante realizações de diversos congressos preparativos ce-
lebrados nos quatro cantos do Brasil, sob a denominação de 
pré-CAMP. A participação dos demais líderes regionais e auxi-
liares coloca o segmento como uma das forças em termos de 
membrasia que a AD Perus revela em nível nacional.

O final de semana reservou muitas emoções aos milha-
res de adolescentes que estiveram na sede (inter) nacional 
da AD Perus. Teve gente que mesmo não pertencendo ao 
ministério participou da festa espiritual e foi abençoada. Re-
ferências à uma caravana respeitável da AD Campinas/SP, 
que figurou como ilustre presença em um dos dias. Ou das 
noites, como queiram.

Na realidade, para boa parte dos líderes presentes ao 
evento, a edição consagrou-se como a maior de todos os 

tempos em se tratando de participações, tanto em nível 
de caravanas como de adolescentes que envidaram esfor-
ços, não perdendo um único instante do evento. Basta dizer 
que não precisou fazer tanta força para que a categoria superlotasse a Catedral 
durante os cultos por várias oportunidades.

Após momentos marcantes celebrados na sexta-feira (abertura) e nos períodos 
matinal e vespertino do sábado, o trabalho ocorrido no período noturno do penúltimo 
dia foi algo inesquecível. Pela desenvoltura do culto, quando a liturgia se processou 

de todosO MAIORO MAIOR
de todos
CAMP BRASIL 2017

sob 
a vontade divina, a gló-

ria do Senhor foi experimentada por todos quantos abriram 
verdadeiramente os corações e ‘mergulharam no rio de benção’ que 
fez jorrar o Eterno.

Nos dias, louvores e adorações magníficas. O vocal, formado por adolescen-
tes de São Paulo, interior e de outros estados, surpreendeu tamanha aplicação 
para com a causa santa. Acompanhado pela orquestra (também formada por 

Fotos: Mídia AD Perus



O AradoJulho 2017 15

GLÓRIA impactou milhares de adolescentes nos dias festivos

TEMPLO-sede novamente foi tomado pelos congressistas

RENOVAÇÃO espiritual fez larga diferença em meio aos teensADORAÇÃOPR. ANDRÉ Bueno: líder de um departamento em expansão

INSPIRAÇÃO

ADORADORES e preletores foram usados durante o CAMP

adolescentes!), evidenciou canções que retrataram a presença do Espírito 
Santo. Jesus foi devida e merecidamente entronizado e as emoções afloraram.

Antes do pastor Randy Johnson pregar com a costumeira veemência e ins-
piração, o caminho foi ‘preparado’ por conta de adoradores de talentos, como 
fizeram Delino Marçal, David Lima, Emerson Pedrosa, Midian Bueno, André Ka-
liba e Esdras Lima. Foi glória e manifestações pentecostais em escala ampliada, 
tomando vidas e consolidando de vez o excelente momento que atravessa o 
ministério dos adolescentes em meio a AD Perus.

DOMINGO PRA NÃO SER ESQUECIDO

Após ter aberto um hiato no período matinal (ocorreu 
o batismo nas águas na parte da manhã), a igreja voltou a 
reunir-se no período noturno, culto dedicado novamente ao 
ministério dos adolescentes. A glória, que se mostrou pre-
sente desde a abertura da festa, decidiu dar continuidade 
ao gostoso sentimento em se buscar a face de Cristo e dele 
receber imediatas respostas. 

Foi assim nos louvores do portentoso vocal e dos 
adoradores Álvaro Tito, coral “Corbã” e Midian Bueno. 
Cada qual ao seu estilo, importantes peças perante a 
grande engrenagem espiritual que funcionou de ma-
neira perene. A exemplo dos que cuidaram de antece-
dê-los também.

Na ministração, o Eterno mostrou que os clamores e todo o 
processo preparatório que cada líder e mesmo os adolescentes 
se submeteram tinha o por quê de ser. Munido de uma pala-
vra poderosa, azeitada no óleo santo da unção, o pastor Rafael 
Belo apenas foi mais um instrumento a ser usado no processo 
espiritual concebido pelo Salvador. 

Anteriormente, sob a mesma glória e magnífica unção, 
tinham passado pelo conclave os pastores Frank Mendon-
ça, Mac Anderson, Willian Agapito, Wanderson Bisnaga e 
Thiago de Assis. Todos cumprindo uma missão impressio-
nante – orientando os adolescentes a se manterem firmas 
na presença de Cristo, sendo esta a única receita para que 
consigam influenciar o meio, espalhando luz e sendo sal em 
meio à uma sociedade destemperada.

Além dos renovados, 53 aceitaram a fé, convertendo-se 
de seus errantes caminhos.

de todosO MAIORO MAIOR
de todos
CAMP BRASIL 2017

sob 
a vontade divina, a gló-

ria do Senhor foi experimentada por todos quantos abriram 
verdadeiramente os corações e ‘mergulharam no rio de benção’ que 
fez jorrar o Eterno.

Nos dias, louvores e adorações magníficas. O vocal, formado por adolescen-
tes de São Paulo, interior e de outros estados, surpreendeu tamanha aplicação 
para com a causa santa. Acompanhado pela orquestra (também formada por 
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PODER espiritual foi experimentado pelos jovens que superlotaram as dependências da sede regional

CONSOLADOR tem patrocinado crescimento impressionante ao departamento juvenil em Canindé/SE

PR. ELIEZER: líder regional PR. IDAIL Costa ministrandoBRUNO adorou com força PR. WELLINGTON: sexta-feira PR. JOSÉ Antonio preside a regional

CANINDÉ CHEGA AO DÉCIMO PRÉ-UMADEMP DEBAIXO DE UM AVIVAMENTO MARCANTE

PRÉ-CONGRESSO DA UMADEMP NO JARDIM CACHOEIRA DEIXOU MARCAS PROFUNDAS PERANTE OS JOVENS

CANINDÉ/SE – Os dias 20 e 
21 de maio foram de importân-
cia ímpar no contexto histórico 
do departamento de jovens 
radicados à sede regional pre-
sidida pelo pastor Jorge Go-
mes dos Santos, que também 
é pastor presidente de honra 
em âmbito do ministério da AD 
Perus. Neles o nome santo do 
Criador foi exaltado, a glória 
desceu e todos indistintamen-
te foram cheios do poder so-
brenatural. Festejou-se então 
a décima edição do pré-Con-
gresso da União de Mocidade 
da Assembléia de Deus do Mi-
nistério de Perus (UMADEMP).

Assim que o conclave foi 
inaugurado, a direção repou-
sou sobre os líderes locais, 
representados pelo irmão Jo-
sivânio dos Santos. 

As ações foram iniciadas 
logo na manhã do sábado, 
quando um evangelismo maci-

ço ganhou as ruas, conclaman-
do a todos que Jesus Cristo veio 
buscar e salvar os que se ha-
viam perdidos. Disseram mais 
– que somente na presença 
dele existe perdão dos pecados 
e certeza de vida irrepreensível 
para a glória de Deus.

À tarde, a Comissão Orga-
nizadora reuniu as centenas 
de jovens mediante palestra. 

Líderes também fizeram parte 
da assistência, de forma que 
tudo concorreu para a edifica-
ção do corpo de Cristo em se 
tratando de medidas organiza-
cionais em meio à igreja.

Sob o comparecimento de 
uma verdadeira massa huma-
na, a festa adentrou a noite do 
sábado. Crentes regozijando 
tamanha a alegria de contem-

plar a comunhão que pairou em 
meio ao conclave e derrama-
mento de bênçãos desde a casa 
do Pai. Louvores foram entoa-
dos pelo grande vocal. O con-
vidado especial, Cássio Gomes 
(Recife/PE) louvou com maes-
tria e a glória foi derramada.

Na palavra, o instrumento 
usado pelo Salvador para tocar 
no mais profundo dos corações 

foi o pastor Bleno Henrique 
(Recife/PE). Deus trabalhou 
por conta de seu instrumento, 
usando-o de uma forma avas-
saladora. O poder celestial foi 
derramado, tomando conta do 
púlpito, plenário e galeria. O 
mover divino foi tremendo e a 
glória se manifestou.

Repletos de graça e gozo 
espirituais, jovens retomaram 
o congraçamento no domingo, 
durante o tradicional “Culto 
da Família”. Departamentos 
se revezaram nas adorações, 
sempre proporcionando espa-
ço maior para que os jovens se 
apresentassem durante a sua 
confraternização anual. No-
vamente o cantor Cássio Go-
mes cantou, o fogo desceu e a 
mensagem pregada pelo pas-
tor Bleno Henrique sacramen-
tou o êxito experimentado por 
todos no decorrer dos festivos 
dias pentecostais. 

SÃO PAULO/SP – Nos dias 
12 e 13 de maio, a juventude 
pertencente aos setores e con-
gregações que estão sob o guar-
da-chuva administrativo da re-
gional local, experimentou dias 
pentecostais. Em 12 e 13 de 
maio, ocorreu a edição anual do 
pré-congresso da União da Mo-
cidade da Assembléia de Deus 
do Ministério de Perus (UMA-
DEMP). Preside a regional o 
pastor José Antonio Faria Filho.

O tema da festividade foi 
“Jovens adoradores” (Jo 4:26).

Além dos componentes do 
grande vocal formado pelos 
membros do pré-UMADEMP 
regional, atuaram nos cultos 

na qualidade de adoradores 
convidados especiais os ir-
mãos Bruno Soares, Vinicius 
Muniz e Talyta Campos. A re-
gência do vocal esteve sob a 

responsabilidade do evange-
lista Edivaldo Alves Ferreira 
(Sede Jd. Cachoeira) e Daiane 
Pereira (Elisa Maria).

Contando com a coordena-

ção geral do pastor Eliezer Ribei-
ro (Pastor Setorial Vila Sabrina), 
a liderança se compôs a partir 
das participações dos pres-
bíteros Samir Cavalcante (Jd. 

Cachoeira), Daniel Neves Ortiz 
(Imirim) e diáconos Willinson I. 
Costa (Jd. Elisa Maria) e Diego 
Francisco da Silva (Jd. Peri).

Atuaram como preletores, 
inspirados de uma forma es-
pecial pelo Altíssimo, o pastor 
Wellington Dias (AD Belém) no 
culto inaugural. Sábado, a pa-
lavra foi compartilhada com a 
enorme massa humana por in-
termédio do pastor Idail Costa. 

O Espírito Santo bradou, 
vidas foram renovadas e a 
glória divina superabundou 
os corações de uma forma 
inesquecível.

Colaborou Willinson I. 
Costa, do jardim Cachoeira

Fotos: Divulgação
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ALEGRIA pentecostal decorreu de muitas adorações que a juventude remeteu à glória santa: fervor

MEMBROS do conjunto de mocidade foram abençoados na Bahia

AGENTES missionários tiveram importante papel durante o pré-congresso

PR. ANDRÉ lidera a regional

Em Queiroz, conjunto juvenil rendeu tributos ao Senhor ao completar 24 anos

MISSÕES: PRÉ-CONAMPE DESPERTOU VIDAS NO SANTA MARIAJOVENS FESTEJARAM EM QUIXABÁ

QUEIROZ/SP – De 12 a 14 
de maio, o conjunto de moci-
dade “Raio de Luz” promoveu 
cultos festivos em decorrên-
cia dos 24 anos de existência, 
assinalados pela cooperação 
e adorações endereçadas ao 
Pai. O Salvador fez morada em 
meio ao trabalho, abençoan-
do, avivando, abençoando e 
renovando vidas.

Igreja pertencente ao setor 
em Tupã/SP, que tem como lí-
der o pastor Jairo Santos, Deus 
tem feito crescer o trabalho lo-
cal de uma forma excepcional. 
Os cultos, sempre bem coope-
rados, retrataram com a devida 
propriedade o espírito de grati-
dão que pairou sobre os com-
ponentes do departamento.

Pastor responsável local, 
Alexandre Miguel ofereceu, ao 
lado dos demais obreiros, todo 

apoio necessário para o evento 
ganhar a dimensão que se viu. 
Trabalhando em conjunto, a li-
derança, exercida pelo diácono 
Diego Wíllian e Ana Carolina, 
cumpriu com as suas obriga-
ções e sob esse espírito de uni-
dade os resultados excederam 
as expectativas.

Na abertura, após muitas 
adorações e louvores entoa-

dos ao Criador, ganhou espaço 
a mensagem de fé e esperan-
ça, incumbência que ficou a 
cargo do próprio líder da ju-
ventude. Ele falou no tema – 
“Jovens fazendo a diferença, 
pois são espirituais” (Rm 8:4).

No segundo dia, a festivi-
dade manteve o elevado nível 
espiritual. O saxofonista Nílson 
adorou ao Senhor com o seu ins-

trumento e o fogo caiu. A líder 
regional da juventude, Natássia 
Cardoso (Marília/SP), prestigiou 
o evento e todos se alegraram 
pelas presenças ilustres.

Sob liderança do pastor 
Willian Valério, uma caravana 
de irmãos viajou desde São Pe-
dro/SP, para cooperar junto ao 
acontecimento e igualmente 
receber bênçãos ainda no sá-

bado. O ministro visitante pre-
gou, mediante batismo com 
Espírito Santo, renovações de 
vidas e o e salvação de almas. 

Completando o terceiro 
e último dia em que gratidão 
foi rendida ao Eterno por tudo 
quanto vem operando em 
meio ao segmento juvenil, 
dois cultos foram realizados. 
No período matinal, todos se 
dirigiram ao templo para ouvir 
a poderosa mensagem, prega-
da pelo pastor Gustavo Dias 
(Herculândia/SP).

À noite, em meio ao gran-
de “Culto da Família”, após 
louvores, adorações e ampla 
participação dos componen-
tes do conjunto “Raio de Luz”, 
ministrou a palavra o pastor 
local, Alexandre Miguel, en-
cerrando com chave de ouro o 
momento festivo.

Sob esses pilares, a sede re-
gional local, presidida pelo pastor 
André Bueno, promoveu a edição 
anual do pré-Congresso Nacional 
de Missões de Perus (CONAMPE). 
As mãos divinas se estenderam, 
patrocinando entendimento e so-
bretudo despertando vidas para 
que semeiem a palavra santa em 
meio a um mundo que vaga sem 
esperança de dias melhores.

Na coordenação do trabalho 
atuaram os pastores Alexandre 
Ferreira, André Massi e a missio-
nária Iara Alves.

Evento muito bem organizado, 
cooperado e revelou a prioridade 
que a regional dá para o tema. O tra-

balho foi aberto mediante o ingresso 
de pavilhões no templo-sede. 

Além dos louvores congrega-
cionais, a cantora e missionária 
Midian Bueno, apresentou-se 
na qualidade de cantora convi-
dada especial.

Ávidos em ouvir a voz divi-
na, membros e congregados se 
colocaram com temor e tremor 
perante a presença do Eterno e 
dispuseram de uma ministração 
oportuna, compartilhada pelo 
pastor Thiago de Assis (Campi-
nas/SP). Falou com profunda sa-
bedoria e reflexão, chamando os 
presentes não apenas para um 
despertamento físico, mas espe-

cialmente em nível espiritual.
No segundo dia festivo, bên-

çãos voltaram a ser distribuídas 
sob muita inspiração divina. A 
cantora oficial da festa na opor-
tunidade, Jessica Oliveira, louvou 
ao Senhor e grande foi o mover 
do Espírito Santo.

Felipe Oliveira, presbítero na 
casa do Pai, compartilhou uma 
palavra de muita sabedoria -  um 
evangelho simples, evangelho da 
cruz, evangelho de almas, evange-
lho de Jesus Cristo.

O pré-CONAMPE regional foi 
marcado por despertamento es-
piritual, pessoas compreenderam 
e aceitaram o seu chamado, rece-
bendo de Deus a armadura para 
cumprir a vontade do Senhor.

SENTO SÉ/BA – De 28 a 30 de abril, jovens que servem ao Senhor 
congregando no povoado Quixabá, organizaram festividade come-
morativa em decorrência da passagem de mais um aniversário do 
departamento que pertencem. As mãos divinas se manifestaram e 
todos foram cheios do poder celestial.

Apoiados pela liderança local, onde atuam como dirigentes o diá-
cono João e a diaconisa Ivani, os líderes do departamento em âmbito 
setorial, presbítero Miquéias Bispo e Keyla Bispo, assinalaram pre-
senças, alegrando muito os liderados.

Na igreja, o trabalho perante a mocidade ficou a cargo dos jovens 
Wanderson e Thais, que promoveram um grande acontecimento. 
Conjuntos visitantes participaram adorando ao Senhor, de maneira 
que a glória tomou vidas de uma forma quase inexplicável. Adoraram 
o Pai na qualidade de convidados especiais Elaine, Keyla e cantores 
da própria igreja.

Ministrando a poderosa palavra santa atuaram o presbítero Mi-
quéias Bispo, cooperadora Danila Ferreira e o pastor Bernardino 
Firmino. O Senhor ungiu os lábios dos seus servos, conferindo-lhes 
mensagens de profundidade espiritual, de forma que todos foram re-
vestidos pelo poder emanado desde o trono de poder e glória.

Respondem pelo setor em Lapão/BA, o pastor Almir Francisco e 
sua esposa, a diaconisa Sheila de Moraes.

Fotos: Divulgação
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Dome da Rocha: santuário nobre aos muçulmanos e Monte do Templo aos judeus: mais polêmica à vista

UNIÃO é um dos principais mandamentos divinos para que haja qualidade de vida: respeito e compartilhamento

REGIMENTO Interno da AD Perus

NOVAMENTE O BRASIL NA CONTRAMÃO DAS ESCRITURAS

O divórcio à luz da Bíblia

No dia 2 de maio, foi apro-
vado pela Organização das Na-
ções Unidas para Educação, Ci-
ência e Cultura (Unesco) mais 
uma resolução contra o Esta-
do de Israel. O documento foi 

aprovado na 221ª Sessão Ofi-
cial da entidade e seu conte-
údo retira a soberania judaica 
sobre a cidade de Jerusalém.

A cidade de Paris, na Fran-
ça, sediou a reunião onde o 

texto foi votado. Foram 22 
países que aprovaram o do-
cumento, dentre eles o Brasil. 
Também houve 10 votos con-
trários e 26 abstenções, o que 
significa que o assunto não é 

uma unanimidade.
O texto foi apresentado 

pelas nações de orientação 
islâmica: Argélia, Egito, Líba-
no, Marrocos, Omã, Qatar e 
Sudão, em apoio a Palestina. 
O argumento para justificar a 
resolução é que a cidade mi-
lenar “é importante” para as 
três religiões monoteísta (ju-
daísmo, islamismo e cristianis-
mo), por isso não deveria ficar 
sob a tutela de um único país 
ou religião.

Com a decisão, as Nações 
Unidas negam a conexão his-
tórica dos judeus com a céle-
bre cidade, ignorando toda a 
narrativa bíblica.

Esta nova medida vem 
após a Unesco aprovar em ou-
tubro outra que tira o poder 
ou condenam atos de Israel 
em Jerusalém.

Logo após a votação, o 

embaixador de Israel na ONU, 
Danny Danon, se pronunciou 
sobre a resolução. “Esta deci-
são tendenciosa e descarada-
mente mentirosa, e as tenta-
tivas para disputar a ligação 
entre Israel e Jerusalém, não 
irão mudar o simples fato de 
que esta cidade é a capital his-
tórica e eterna do povo judeu”.

No Brasil, a Frente Parla-
mentar em Defesa da Vida 
e da Família da Câmara dos 
Deputados também manifes-
tou seu repúdio em relação à 
postura adotada pelo governo 
brasileiro: “Não podemos acei-
tar qualquer medida que seja 
contrária ao povo de Israel, e 
ao seu legado histórico de con-
tribuição para a humanidade, e 
por consequência para os cris-
tãos”, afirmou o deputado fe-
deral Alan Rick, presidente da 
Frente Parlamentar.

A separação era praticada 
entre o povo de Deus no Antigo 
Testamento, de maneira arbi-
trária, antes da proclamação da 
lei, por Moises. Com a promul-
gação da lei, não houve um tipo 
de legalização, mas sim a prote-
ção da mulher.

Entretanto, na questão do 
divórcio, na interpretação dos 
judeus, logo se tornou liberal, 
machista e autoritarista. Não 
demorou para que, a partir 

do texto de Deuteronômio 
24.1, houve interpretações li-
berais, pelos quais o homem 
poderia se divorciar por qual-
quer motivo.

Vale ressaltar que a base 
para um pedido de divórcio no 
Antigo Testamento não era tan-
to o adultério, isso pelo fato de 
os judeus saberem que a lei or-
denava a morte de quem o pra-
ticasse (João 8.5). Ademais, es-
tava engolfado na mente deles 

Êxodo 20.14: “Não adulterarás”.
Assim, podemos entender 

que o divórcio, a luz da lei mo-
saica, não surge como um que-
rer de Deus, mas como medida 
de proteção a mulher frente aos 
maus tratos dos homens, que ti-
nha dureza de coração. Por sua 
vez, os judeus davam carta de 
divórcio não propriamente por 
causa do adultério, mas sim, 
por causa de seus desejos ego-
ístas e pecaminosos.

No Novo Testamento Jesus 
jamais aprovou o divórcio, pois 
nesse caso, Ele estaria contrarian-
do o perfeito plano de Deus para 
o casamento. Ele mesmo afirmou 
que, por causa da dureza do cora-
ção, é que Deus permitiu Moises 
dar a carta de divórcio.

O QUE DIZ O
REGIMENTO INTERNO 

Art. 39. É vedado o divórcio 
entre um homem e uma mulher 
(Ml 2.16). A única exceção ressal-
vada pelo Senhor Jesus foi expli-
cada em Mateus quando Ele foi 
questionado acerca do assunto 
(Mt 19.3-12).  A parte que não deu 
causa, poderá se assim entender, 
dissolver o matrimônio, desde 
que seja antecipadamente avalia-
do pela comissão designada.

§ 1º O membro ou obreiro 
incluído neste item deverá, an-
tes de intentar qualquer ação 
de separação, recorrer ao pas-
tor reservadamente, o qual 
deverá agir com oração e sabe-
doria, aconselhando, a fim de 
reconciliar o casal.

§ 2º Ao membro ou obreiro 
separado ou divorciado, será as-
segurada comunhão incondicional 
com a Igreja e manutenção de seu 
cargo, caso tiver, se o mesmo não 
deu causa à situação.

§ 3º O membro ou obreiro 
que der causa à separação ou 
divórcio, perderá a comunhão 
com a Igreja, exceto se a junta ou 
comissão der outro parecer, de 
acordo com o caso.

§ 4º Não poderá integrar os 
quadros de obreiros e ministros 
da Igreja, o membro que der 
causa ao divórcio, exceto pa-
recer da junta ou comissão de 
acordo com o cargo.

§ 5º Quando houver separação 
ou divórcio, e qualquer parte cons-
tituir novo relacionamento e nova 
família, é vedado às partes, ao se 
reconciliarem com a Igreja, ou se-
rem aceitas em comunhão, con-
gregarem na mesma Igreja ou uni-
dade, a fim de preservar o respeito 
às famílias e à membrasia local.

Reprodução internet

Eliana Aponte/Reuters
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Desde os primórdios da Civilização a huma-
nidade conviveu com o uso de drogas, tan-
to em ritos religiosos como mecanismo de 

alívio da dor ou mesmo para fins medicinais, extraída 
a partir de elementos naturais e com o passar dos 
anos, a produção de drogas sintéticas que atuam no 
Sistema Nervoso Central (SNC). Há registros históri-
cos de uso de Cannabis sativa (maconha) 450 a.C. no 
Império Romano, 2000 a.C. na China e 2300 na índia. 
Em todos esses casos, era usada como fármaco para 
problemas de saúde. Os cogumelos alucinógenos da-
tam de 500 a.C. em El Salvador, Guatemala e México. 
Os chás alucinógenos são cultivados e consumidos 
por índios da bacia amazônica há 4000 anos.

“Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), droga é qualquer substância não produzi-
da pelo organismo que tem a propriedade de atu-
ar sobre um ou mais de seus sistemas, produzindo 
alterações em seu funcionamento” (Nicastri, 2006), 
dependendo do modo que é utilizado pode gerar 
efeitos bons ou ruins nos seres humanos”

A legislação brasileira classifica
as drogas como LÍCITAS OU ILÍCITAS.

LÍCITAS: “São aquelas comercializadas de forma 
legal, podendo ou não estar submetidas a algum 
tipo de restrição. Como por exemplo, álcool (venda 
proibida a menores de 18 anos) e alguns medica-
mentos que só podem ser adquiridos por meio de 
prescrição médica especial” (Nicastri, 2006). Exem-
plos: Bebidas alcoólicas, Tabaco, Café, Chocolates, 
Refrigerantes, Analgésicos, Calmantes e Anfetami-
nas, Esteroides anabolizantes.

ILÍCITAS: Proibidas por lei. Exemplos: Cocaína / 
Crack, Maconha, LSD, Heroína Ecstasy e outras.

Em mundo todo, a política de Guerra às drogas 
se mostrou um fracasso retumbante. O resultado 
foram milhões de pessoas mortas, famílias destruí-
das e encarceramento em massa. A repressão só fez 
aumentar o número de usuários, de traficantes e a 

variedade de drogas sintéticas se proliferam como 
nunca. O poder público ainda não conseguiu en-
contrar alternativas eficazes para o enfrentamento 
dessa questão e muitas vezes utiliza da repressão e 
criminalização dos usuários como tentativa de dar 
alguma resposta para a sociedade. Nesse contexto, 
as Igrejas representam uma possibilidade real de 
resgate da dignidade, amor, respeito e a reintegra-
ção ao convívio familiar.

Ainda que as políticas de redução de danos te-
nham se mostrado como  importantes ferramentas 
no tratamento de usuários problemáticos, as comu-
nidades terapêuticas tem se mostrado como uma 
saída viável para aqueles que desejam ou necessi-
tam de abstinência total.

Os recentes acontecimentos na região do bairro 
da luz, vulgarmente conhecida como cracolândia, 
tem levantado o debate no país sobre as políticas 
para usuários de álcool e outras drogas. O Proces-
so de retirada dos usuários do fluxo da Rua Helvetia 
com a Alameda Dino Bueno tem suscitado dúvidas 
quanto a sua eficácia por parte de especialistas, dos 
técnicos da saúde e da assistência e principalmen-
te das igrejas evangélicas que realizam um trabalho 
há anos e já estabeleceu um vínculo afetivo e de 
confiança com os usuários. Os principais programas 
voltados para usuários de drogas contam a parti-
cipação de entidades ligas às Igrejas: o Programa 
Recomeço, do governo do Estado de São Paulo e o 
Redenção, da Prefeitura (criado recentemente pelo 
prefeito João Doria).

Todos os dias, um batalhão de centenas de ir-
mãos, jovens, pastores e missionários dedicam seus 
talentos para atenção aos moradores em situação 
de rua, usuários de drogas, crianças e adolescentes 
em situação de risco, travestis e prostitutas na região 
da cracolândia. Utilizam como principal ferramenta 
a Bíblia, como forma de terapia e aconselhamento, 
pois ela comunica de forma eficaz os valores, costu-
mes e ajuda no processo de orientação dos diversos 
problemas do cotidiano.

 A atuação das Igrejas não ocorre apenas no 
território. Muitas delas gerenciam as Comunidades 

Terapêuticas, regulamentadas pelo Conselho Nacio-
nal de Drogas (CONAD), que realizam o acolhimento 
de pessoas, em caráter voluntário, com problemas 
associados ao uso nocivo ou dependência de subs-
tância psicoativa,  e passaram a integrar o Sistema 
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SIS-
NAD). O poder público reconhece as Igrejas como 
parceiras importantes no enfrentamento dessa 
questão e sabe que ela é fundamental para o equilí-
brio social, utilizando-se da espiritualidade e dos en-
sinamentos do Mestre Jesus como instrumentos efi-
cazes na promoção da saúde, da dignidade humana 
e da reinserção no convívio familiar, pois o problema 
das drogas é uma questão de saúde pública e não

meramente uma questão moral.
Portanto, ao atuar na terapia de usuários de dro-

gas, a Igreja reforça seus conceitos em relação à sua 
missão no mundo ao inserir em sua agenda eclesial 
as demandas político-sociais, tendo a Palavra de 
Deus como base e a comunidade evangélica como 
mediadora entre o Poder Público e as políticas so-
ciais, Considerando que a Igreja é uma comunidade 
que atua na prevenção e promoção saúde integral e 
ao resgate dos usuários de drogas.

Nesse diapasão é importante considerar que a 
inclusão social comprovadamente aplicada pelas 
igrejas cristãs evangélicas, é na prática o exercício 
de sua função de dedicar-se ao ser humano, notada-
mente nesse segmento de drogadição, onde muitas 
vezes, as famílias não tem mais o que fazer e por 
outro lado o dependente se vê aprisionado pelo sis-
tema que faz dele um consumidor continuo e um 
doente, que somente uma atenção especial pode 
vislumbrar a cura e a reinserção do mesmo na so-
ciedade. Não é uma tarefa fácil, portanto, pessoas 
dedicadas e capazes são ferramentas importantes 
neste desafio.

Cremos que a milhares de igrejas espalhadas pela 
capital e grande são Paulo, com sua estrutura de lo-
cais e prédios, podem contribuir para este grandioso 
desafio que é de todos, e, basta haver vontade po-
lítica e mais sentimento humano para a questão de 
Justiça Social, para os menos favorecidos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Nicastri, Sérgio. Drogas: classificação e efeitos no organismo (2006). Disponível em: file:///C:/Users/Antonio%20Oliveira/Downloads/Unidade%201-%20Drogas%20classificacao%20e%20efeitos%20
no%20organismo.pdf. Acesso em 04/07/2017 às 20:00h.

Pr. Dr. Elias Cardoso
Gustavo FelicioAutoria de
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VARÕES aproveitaram da rica oportunidade e louvaram ao Eterno pelo oitavo aniversário celebrado

DEPARTAMENTO tem sido de crucial importância para o êxito da igreja

HOMENAGEADA foi acompanhada pelo pastor e familiares no evento

SESSÃO solene praticamente se transformou em um culto ao Senhor

PLACA contemplou a intercessora

NOEMI (centro) é vereadora em SP

JD. NARDINI ASSINALOU ANIVERSÁRIO GRUPO “HERÓIS DA FÉ” COMPLETOU OITO ANOS NO VISTA ALEGRE

POR INTERCESSÃO, MEMBRO DA AD PERUS FOI HOMENAGEADA NA CÂMARA EM SÃO PAULO 

SÃO PAULO/SP – De 28 a 30 
de abril, a congregação local, 
liderada pelo obreiro Rogério 
Vitoriano e que pertence ao 
setor vila Santa Terezinha, re-
gional Jaraguá, São Paulo, reu-
niu sua membrasia e congre-
gados para celebrar o segundo 
aniversário do conjunto de in-
tercessão “Vencendo em Pé”.

O tema que abrilhantou o 
acontecimento foi “É tempo de 
buscar ao Senhor” (Os 10:12).

Mediante uma ótima 
cooperação e plenitude es-
piritual patrocinada pelo 

Eterno, o evento contou 
com a liderança das irmãs 
Débora Vitoriano, Divanei-
de e Elisangela Oliveira. Na 
regência atuaram Débora e 
Elisangela.

Louvores por conta do 
conjunto, representações 
convidadas, cantores e igreja 
constaram no rol dos sacrifí-
cios remetidos ao trono de 
poder e glória. Mensagens 
que serviram para renovar e 
alegrar os corações completa-
ram o rol de atividades espiri-
tuais desenvolvidas.

SÃO PAULO/SP – Congrega-
ção pertencente à regional vila 
Souza, o jardim Vista Alegre 
reservou e se serviu dos dias 
26, 27 e 28 de maio para re-
meter gratidão aos céus pela 
passagem do oitavo aniversá-
rio do conjunto “Heróis da Fé”. 
O grupo é formado por varões 
que se colocam em adorações 
e súplicas ao Pai.

Liderado pelo coopera-
dor Alexandre e diácono 
Paulo, o grupo agiu com a 

tradicional prudência se que 
exige na presença do Senhor 
e fez valer o momento festi-
vo. Com força e alegria, en-
toou diversos louvores que 
invocaram o nome santo do 
Senhor e patrocinaram ale-
gria à alma de quem os ou-
viu. Os regentes do vocal 
foram os irmãos Juliano Mi-
guel e José Lourival.

Cheios da graça e inspira-
dos pelo Consolador, prega-
ram a doce palavra do Senhor 

o evangelista Izaías Gomes da 
Silva Melo (Imirim) e Rafael 
Lemos (jardim Almanara). Re-
novação a partir da plenitude 
espiritual manifestada, vidas 
repletas da glória divina e 
gente que acabou aceitando a 
Jesus, convertendo-se de seus 
caminhos pecaminosos.

Responde pela direção da 
igreja o pastor Diógenes de 
Paula, auxiliado pela esposa, 
a cooperadora Monica Oli-
veira de Paula.

DA REDAÇÃO - Mulheres 
foram homenageadas em 15 
de maio na Câmara Municipal 
de São Paulo, com o prêmio 
Albertina Bezerra Barreto em 

comemoração ao Dia do Cír-
culo de Oração. A data foi in-
cluída no calendário da capital 
paulista por meio da aprova-
ção e sanção do Projeto de Lei 

(PL) 440/2011, da vereadora 
Noemi Nonato (Pros).

O Círculo de Oração surgiu 
a partir da iniciativa da per-
nambucana Albertina Bezerra 
Barreto. Há 75 anos, ela se 
reuniu junto às irmãs da igreja 
Assembleia de Deus para orar 
pela cura de sua filha Zuleide.

Ministério que possui uma 
elevada tradição na prática 
em nível nacional, a AD Perus 
foi igualmente homenageada, 
mediante a cessão de uma 
placa à irmã Maria Valda Car-
valho de Souza Rosa. A inter-
cessora congrega com o pas-
tor David Cirilo, em vila Nova 
Jaraguá, regional Jaraguá. Na 
oportunidade membros e fa-
miliares acompanharam a ho-
menageada no evento solene.

A juíza Tânia Fiuza presti-
giou o evento e sinalizou para 
as conquistas que teve a partir 

das orações. “Desde criança 
frequento a Assembleia de 
Deus, sou neta de dirigente de 
círculo de oração e devo mui-
to a todos que sempre oraram 
por mim. É um privilégio parti-
cipar desse evento”, disse.

Centenas de pessoas par-
ticiparam do evento e agra-
deceram a vereadora Noemi 
pela iniciativa. O vice-líder do 
Governo na Assembleia Le-
gislativa, deputado estadual 
Cezinha de Madureira (DEM), 
argumentou que o evento é 
“um reconhecimento justo às 
mulheres que fazem orações 
diárias e buscam Deus a favor 
de todos nós”.

A vereadora Noemi se dis-
se satisfeita com a presença 
de todos e agradeceu a todas 
as mulheres que diariamente 
se dedicam à sociedade. “O 
Círculo é um marco na Assem-

bleia de Deus e essas pessoas 
merecem ser reconhecidas. 
Participo desde pequena do 
Círculo e o importante é con-
tinuar e contribuir para esse 
trabalho”, disse.

Fotos: Divulgação
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SEDE no jardim Rincão tornou-se pequena para acomodar centenas de irmãs no pré-CIBEMP

CONGREGAÇÕES se uniram novamente e a operação foi comemorada

MISSª Terezinha Santos coordenou MISSª Andréia ministrou no sábadoDCSA. SILZINI pregou na sexta-feira MISSª Lígia prestigiou a festa sábado LÍDIA foi uma das cantoras em ação

UNIÃO ASSINALOU CELEBRAÇÕES DE IGREJAS NOS BAIRROS MORETO E MORADA DO SOL

AVIVAMENTO DURANTE EDIÇÃO ANUAL DO PRÉ-CIBEMP REGIONAL EM PARADA DE TAIPAS

CAPIVARI/SP – Sob o tema 
“Aquele que testifica estas coi-
sas diz: Certamente cedo ve-
nho. Amém. Ora vem, Senhor 
Jesus” (Apoc 22:20), as con-
gregações estabelecidas nos 
bairros Moreto e Morada do 
Sol, uniram forças, membrasia 
e departamentos para cele-
brar mais um aniversário ob-
tido perante as misericórdias 
do Senhor. A alegria celestial 
invadiu os corações e todos 
testificaram os feitos divinos 
por mais uma temporada.

Os cultos aconteceram nos 
dias 9, 10 e 11 de junho, quan-
do testemunhos e adorações 
conjuntas foram apresentadas 
no templo santo. A comunhão 
foi uma das principais marcas 
do acontecimento que foi devi-
damente visitado pelo Senhor. 
Bençãos se derramaram, o Es-
pírito Santo trabalhou e vidas 
tiveram os respectivos destinos 
selados através da fé, adora-
ções e palavras compartilhadas.

Após muitas adorações 
remetidas ao trono de poder 

e glória em sinônimo de gra-
tidão, a igreja foi impactada 
pela ministração da palavra, 
responsabilidades que reca-
íram aos ombros do diácono 
Edvaldo Bezerra, pastor Gui-
lherme Lima e irmão Maicon 
Aguiar. Vidas aceitaram a Cris-
to, reconhecendo-o como su-
ficiente salvador.

Lideraram os eventos que 
assinalaram os atos festivos 
os presbíteros Daniel Oliveira, 
César Lowe e Gustavo. Res-
pectivamente, as igrejas são 

dirigidas pelos obreiros Clau-
demir e Welligton. Em âmbito 

setorial, o líder é o pastor Adiel 
Chiquesi. (Kézya Antunes)

SÃO PAULO/SP – Sob o tema 
“Revestindo-se da graça” (Ef 4: 
12 – 13), a sede regional em Pa-
rada de Taipas, presidida pelo 
pastor Wagner Luís dos Santos, 
promoveu e hospedou a edição 
anual do pré-Congresso de Ir-
mãs Beneficentes do Ministério 
de Perus (CIBEMP). A liderança 
do ministério feminino em âm-
bito regional esteve a cargo da 
missionária Terezinha dos San-
tos que ao lado de abnegadas 
companheiras, valeu-se do mo-
mento para adorar ao Senhor 
na beleza de sua santidade. A 
celebração ocorreu nos dias 9 e 
10 de junho.

Em se tratando de bom sen-
so, os cultos foram transferidos 
para a sede setorial no bairro 
jardim Rincão, que compor-
ta número maior de pessoas. 
Mesmo assim as dependências 
se mostraram abarrotadas por 
pessoas que demonstraram in-
teresse em louvar e enaltecer 
o nome maravilhoso de Cristo. 
Por questões óbvias nenhuma 
regional foi convidada para co-

operar perante o evento.
A maior festa feminina no 

seio da regional foi aberta na 
noite de sexta-feira, 9. Lou-
vores se processaram e o tra-
balho envolveu a liderança, 
formada pela pelas vice-coor-
denadoras, missionária Josefa 
Leal, diaconisas Cleonice Pe-
reira, Edileuza Brandão e Noê-
mia Pereira. A missionária Te-
rezinha atuou na coordenação 
geral enquanto que a regência 
do vocal esteve a cargo das 
irmãs Martha, Vanessa, Fabia-
na, Elisabete, Telma e Regiane.

Além do vocal que atuou 
com inspiração nos dias fes-
tivos, cooperaram nos louvo-
res a missionária Nídia Paulo, 
Marquinhos e o trio “Família”.

Em meio às presenças 
constatadas na celebração 
maior em termos de aconteci-
mento feminino, as presenças 
do pastor presidente da AD 
Perus, doutor Elias Cardoso e 
de sua esposa, a missionária 
Lígia Cristina Marins Cardoso, 
foi ocorrência que alegrou os 
liderados. Deus falou pode-
rosa e particularmente com o 

líder do ministério, prometen-
do companhia perante os de-
safios e assegurando vitória.

POVO FOI
TRATADO PELA PALAVRA

A massa humana que pra-
ticamente invadiu o templo 
da sede no jardim Rincão, 
demonstrou fome pela pala-
vra divina e foi correspondida 
à altura da fé exercitada na 
presença do Senhor Jeová. 
Incialmente, o argumento fi-
cou à conta da diaconisa Sil-
zini Mendes (Várzea Pta./SP), 

instrumento de bênçãos em 
meio à igreja.

Sábado foi oportunidade de 
novas manifestações divinas. 
E coube à missionária Andréia 
Oliveira (Mauá/SP), pregar uma 
mensagem poderosa. Falou 
acerca do grande desafio que 
temos em chegar á qualidade de 
varão perfeito, assemelhando-
-nos a Cristo. Traçou três tópicos 
e discorreu com propriedade e 
inspiração sobre: -relacionamen-
to com Deus, -relacionamento 
com os homens e –relaciona-
mento com o próprio ser.

Com autoridade, sustentou 
que “precisamos nos parecer 
mais e mais com Cristo, dimi-
nuir a valorização das pessoas 
para não incorrer na idola-
tria e procurar, a cada gesto, 
encontrar o lugar devido em 
meio à igreja para sejamos fe-
lizes na qualidade de servos. 
Isso será o bastante para que 
sigamos as pisadas do Mestre 
até que adentremos à cidade 
santa”, meditou, debaixo de 
uma graça estupenda.

Kézya Antunes

Fotos: Célio Campos
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DC. VALDECI é um dos líderes

PR. GILMAR lidera a regional

“FILHAS de Jerusalém”: 41 anos de clamores e muitas respostas obtidas

VIDAS têm tido real encontro com o Senhor: conversões e libertações

RAFARD: IGREJA PROMOVEU
EVENTO MISSIONÁRIO 

AVIVAMENTO E CONVERSÕES EM PORTO FELIZ CONSUMO DE IOGURTE
ESTÁ RELACIONADO AO 

CONTROLE DO
EQUILÍBRIO

ENERGÉTICO, DO PESO 
CORPORAL E DA GLICEMIA

CÍRCULO DE ORAÇÃO “FILHAS DE JERUSALÉM”: 41 ANOS INTERCEDENDO

RAFARD/SP – Os dias 21 e 
22 de abril foram de grande 
importância no contexto da 
congregação local. Sob lide-
rança do diácono Valdeci Mo-
reira e do cooperador Hugo, a 
igreja se uniu e promoveu cul-
tos festivos pela passagem do 
quinto aniversário do departa-
mento de missões. O dirigente 
local é o pastor Pedro.

Foram momentos de gran-
de comunhão na presença do 
Senhor, que operou de uma 
forma singular, premiando os 
esforços de todos que traba-
lharam para o acontecimen-

to deste evento, importante 
no contexto evangelizador da 
igreja que procura cumprir o 
seu papel perante o “Ide” de-
terminado pelo Senhor.

Equipes constantemente 
realizam ações evangelísticas 
nos bairros e centro da cida-
de, proclamando Cristo como 
o salvador da humanidade. 
Além deste trabalho que al-
cança inclusive localidades cir-
cunvizinhas, pertencentes ao 
grupo promovem reuniões de 
orações na igreja e ações de 
despertamento assinalados 
pela boa cooperação de obrei-
ros e membros em geral.

O tema que fortaleceu 
o acontecimento festivo foi 
“Não me envergonho do evan-
gelho, porque é o poder de 
Deus para a salvação de todo 
aquele que crê” (Rm 1:16), 
sendo que as preleções se ini-
ciaram a partir da referência 
bíblica e foram praticadas pe-
los pastores setorial Adiel Chi-
quesi (Capivari/SP) e Ezequiel 
Pereira. (Kézya Antunes)

PORTO FELIZ/SP – Deus tem 
trabalhado de uma forma es-
pecial perante a igreja em âm-
bito regional. Sob liderança do 
pastor Gilmar Soares, membros 
tem ido às ruas, proclamado o 
evangelho que regenera, cura 

e liberta o pecador e ainda sus-
tenta pela fé uma vida inteira de 
bênçãos aos que nele confiam.

“Nossa alegria é que todos 
os departamentos da igreja es-
tão envolvidos nesse objetivo. 
Com isso, desafios surgem e são 
superados pela fé e confiança 
que os irmãos tem demonstra-
do. A igreja se mostra avivada, 
confiante e ativa na presença 
do Mestre, obedecendo de uma 
forma muito interessante o ‘ide’ 
ensinado e solicitado por Cris-
to”, avalia o líder regional.

MAUÁ/SP – De 23 a 25 de 
junho, foi comemorado mais 
um aniversário do círculo de 
oração “Filhas de Jerusalém”, 
departamento pertencente à 
sede setorial no Itapark Velho. 
Usando como divisa “Aviva 
Senhor a tua obra” (Hb 3:2), 
o trabalho foi impactado pe-
rante um avivamento impres-
sionante constatado nos dias. 

Sob o comando da diaconi-
sa Marlene na supervisão da 
diaconisa Juraci, o trabalho foi 
desenvolvido com muita pres-
teza e unção. Logo na abertura, 
o pastor presidente regional, 
Flavio Pena, através da palavra, 
fez-se abrir as portas do céu 
e o orvalho santo caiu sobre 
a multidão que foi renovada 
pelo Eterno. O líder foi usado 
de uma forma impressionante. 
Além do vocal, na noite a ado-
ração contou com a especial 
participação da cantora Milca.

Dispondo de mais um dia, 
o conjunto “Filhas de Jerusa-
lém” notadamente escolheu 

com exatidão os hinos a se-
rem entoados, sempre coope-
rando com a liturgia do culto. 
O Senhor não tardou a mani-
festar a sua glória, tanto que 
assim que a cantora Dayane 
se apresentou, o pastor Cíce-
ro Medeiros (São Bernardo do 
Campo/SP) foi usado com ma-
estria na palavra.

Corações tomados pelo 
gozo santo, o povo voltou 
a se reunir para agradecer 
a oportunidade de celebrar 
mais uma vitória do conjunto 

das irmãs. Os departamentos 
organizados se apresentaram 
no “Culto da Família”, assim 
como ofereceu-se oportuni-
dade para que a cantora Lurdi-
nha adorasse ao Pai.

Sob autoridade, a missio-
nária Ivonete pregou e o Eter-
no tocou em vidas, vez que 
duas pessoas aceitaram a Cris-
to e uma outra reconciliou-se, 
retornando aos caminhos di-
vinos, patrocinando excelen-
te resultados em decorrência 
dos esforços empreendidos.

Pesquisadores canadenses lide-
rado por Shirin Panahi (Department 
of Kinesiology, da Université Laval) 
publicaram, no periódico European 
Journal of Clinical Nutrition, dados 
que mostram que o consumo de io-
gurte tem sido associado a padrões 
e estilos de vida mais saudáveis, me-
lhor qualidade da dieta e melhores 
perfis metabólicos. 

Estudos têm demonstrado que 
os consumidores de iogurte, de 
forma regular, não só têm maior in-
gestão de nutrientes, mas também 
uma melhor qualidade da dieta, que 
inclui maior consumo de frutas e 
legumes, grãos integrais e produtos 
lácteos em comparação com aque-
les que consomem pouco ou não 
consomem iogurte, indicando me-
lhor conformidade com orientações 
dietéticas benéficas à saúde.

Evidências epidemiológicas e clí-
nicas recentes sugerem que o iogur-
te contribui para uma melhor saúde 
metabólica devido aos seus efeitos 
no controle do peso corporal, da ho-
meostase energética e do controle 
glicêmico. Além disso, os consumi-
dores de iogurte demonstraram ser 
mais fisicamente ativos (praticam 
cerca de duas ou mais horas de ati-
vidade física por semana), fumam 
menos e têm maior conhecimento 
e educação sobre nutrição em com-
paração com os não-consumidores.

Assim, o consumo de iogurte 
pode ser considerado um sinônimo 
de dieta saudável através de seu 
conteúdo nutricional, impacto sobre 
a saúde metabólica, incluindo o con-

trole do equilíbrio energético, peso 
corporal e glicemia e suas relações 
com comportamentos mais saudá-
veis e fatores de estilo de vida.

Além dos benefícios citados aci-
ma, pesquisas emergentes citadas 
no presente estudo já demonstra-
ram que o iogurte pode ter efeitos 
positivos sobre a microbiota intesti-
nal, sobre a saúde óssea, sobre do-
enças cardiovasculares, sobre a pre-
venção do diabetes tipo 2 e sobre 
componentes da síndrome metabó-
lica, como obesidade abdominal.

Estudos epidemiológicos tam-
bém têm demonstrado que o consu-
mo de produtos lácteos, como leite 
e iogurte, está associado a um papel 
benéfico na regulação metabólica.

*é médico do trabalho e
cardiologista

Kézya Antunes Cícero Santana
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IRMÃS adoraram ao Pai durante cultos realizados em gratidão OBREIROS compartilharam das vitórias do povo: comunhão

EM SE tratando de uma congregação recém-inaugurada, número de irmãos é excelente: expansão

DOZE anos de muitas conquistas colecionadas pelos adolescentes do conjunto foram comemorados

REGIONAL AMPLIA ALCANCE MEDIANTE INAUGURAÇÃO DE CONGREGAÇÃO NO BAIRRO VILA BELMIRO

DEPARTAMENTO ADOLESCENTE “EL ELION” CHEGA AOS 12 ANOS LOUVANDO E AGRADECENDO

ALEGRIA POR NOVAS VITÓRIAS ASSINALA MAIS UM ANO DO CÍRCULO DE ORAÇÃO EM VL. SIQUEIRA

FCO. ROCHA/SP – Congre-
gação pertencente ao setor 
Lago Azul Ortiz, a igreja em 
vila Belmiro foi oficialmen-
te inaugurada pela regional 
franco-rochense em 9 de 
junho. O presidente, pastor 
Orlando Soares Souza, assi-
nalou presença ao ato, assim 
como outros membros da 
diretoria regional, obreiros 
e membrasia em geral. Mo-
mento de alegria e gozo na 
presença de Jeová.

De acordo com informa-
ções, a congregação nasceu 
em 2011, quando a irmã Ana, 
cedeu a sua residência para 
realizações de cultos. A partir 
da expansão da obra, as reu-

niões foram transferidas para 
um salão. Ao passar os anos a 
regional adquiriu um terreno 
no bairro e após apenas 33 

dias de muito trabalho a igre-
ja foi construída e inaugurada 
debaixo de muita glória e júbi-
lo ao Senhor.

A cerimônia fez questão de 
destacar com ênfase aqueles 
que na qualidade de dirigen-
tes, passaram pelo local e dei-

xaram parte de suas respecti-
vas contribuições.

“Essa obra se iniciou hà 
exatos 33 dias e hoje vemos 
uma bela Igreja construída 
para a glória de Deus, que tem 
feito prosperar a sua obra. 
Isso se dá mediante o levan-
tamento de homens valentes 
para trabalhar em prol de seu 
reino”, destacou o pastor pre-
sidente regional.

Atualmente a congregação 
está sob a direção do presbíte-
ro Aparecido de Souza, tendo 
o ministro Ednei Tavares como 
pastor setorial.

A igreja está localizada na 
Rua Primavera, 332, vila Bel-
miro, Franco da Rocha/SP.

MAUÁ/SP - Nos dias 2, 3 
e 4 de junho, a sede setorial 
no jardim Oratório, regional 
de Mauá, se encheu do Espi-
rito Santo, não fugindo em 
nada do tema escolhido, ou 
seja, “Cheios do Espírito San-
to” (Atos 2:4). Debaixo de ta-
manha unção, foi celebrado o 
12º aniversário do grupo de 
adolescente “El Elion”. Lidera 
a igreja o pastor Marcos Sena.

Na abertura, o pastor pre-
sidente regional, Flávio Pena, 
‘acendeu’ a chama e o fogo foi 
derramado mediante uma po-
derosa mensagem que pregou 
a partir da santa inspiração. 
Neste dia, o convidado para 
louvar foi a dupla “Victor e 

Gabriel”, que exaltou o nome 
santo do Senhor. 

Sábado foi a vez do pastor 
Misdeyvison Tenedys alimen-
tar o povo espiritualmente, a 
partir do que recebeu em seu 

coração por permissão divi-
na. As operações celestiais 
se mostraram impactantes e 
a glória divina cuidou de se 
manifestar perante todos que 
adentraram à presença santa. 

Louvores ficaram à conta do 
ministério “Plenitude” (jardim 
Colúmbia).

Domingo, o culto se reves-
tiu de um grande quebranta-
mento, a partir da mensagem 

pregada pelo pastor Josinaldo. 
Deus trabalhou com proprie-
dade a partir do seu servo. Vi-
das acusaram a voz do Eterno 
e temeram.

Os adolescentes fizeram 
o seu melhor para o Senhor, 
prestando os seus louvores 
dentro da unção de Deus, 
cada um mais impactante que 
o outro. Além do grupo “Arco 
Celeste” (sede regional), diver-
sos grupos de outras denomi-
nações prestaram tributo ao 
Altíssimo. O cantor Alexandre 
cooperou perante o evento.

A coordenadora do grupo é 
a irmã Juliana Assis, que ficou 
muito satisfeita com o resulta-
do do evento.

SÃO PAULO/SP – Trabalho pertencente a sede regional 
em vila Perus, vila Siqueira experimentou momentos de 
alegria e satisfação espiritual nos dias 26, 27 e 28 de maio, 
oportunidade em que se celebrou o aniversário do conjunto 
do círculo de oração local. Dias de plenitude espiritual.

Liderada pelo dirigente, o pastor José Vicente Freitas, a 
igreja tem na diaconisa Leonor Aparecida de Freitas Vieira, a 
responsável pelo departamento, atuando ao lado de outras 
abnegadas servas do Senhor.

Várias caravanas compareceram, louvaram, adoraram e 
cultuaram ao Pai, mostrando-se gratas pelas vitórias das com-
ponentes do conjunto local. Cantores e preletores abrilhanta-
ram o trabalho, mediante oportunos comparecimentos.

Divulgação

Fotos: Vanir de Oliveira

Cícero Santana
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O SENHOR tem feito crescer a sua obra e a mocidade consta como uma das provas disso: vitórias

SEDE mauaense foi tomada por obreiros e irmãos que pertencem ao segmento varonil: encontro

CINCO anos se passaram sob desafios e muitas vitórias

MOCIDADE “VENCENDO COM CRISTO” DA
SEDE SETORIAL NO JARDIM GUARANI CHEGOU AOS 34 ANOS

II ENCONTRO REGIONAL DE VARÕES EM MAUÁ GRUPO DE HOMENS “HERÓIS DA FÉ”: CINCO ANOS

SÃO PAULO/SP - Sob o tema 
“Já estou crucificado com Cris-
to” (Gl 2:20), nos dias 12,13 e 
14 de maio, a mocidade “Ven-
cendo com Cristo”, órgão ofi-
cial da sede setorial no jardim 
Guarani, regional vila Souza, 
organizou e promoveu a sen-
sacional festa de cânticos, lou-
vores e adorações destinadas 
ao Eterno, assinalando de ma-
neira inesquecível os seus 34 
anos existenciais. Excelente 
cooperação e plenitude espiri-
tual foram os principais desta-
ques do evento.

Liderados pelo presbítero 
Marcos Aurelio Mendanha e 
os jovens Leandro Mendes, 
Helen de Farias e Wellington 
de Farias, componentes ado-
raram ao Senhor em todas 
as noites sob a regência de 
Jéssica Oliveira e Felipe Nu-

nes. Pastor setorial, o irmão 
Severino dos Santos ofereceu 
total apoio ao departamento. 
À época, o presidente regional 
da sede em vila Souza era o 
pastor José Diniz.

Parte da diretoria regional 
do pré-UMADEMP assinala-
ram presenças (presbíteros 
Marcos Aurelio Mendanha e 

Rene Oliveira, regentes Abraão 
Gordiano, Jessica Oliveira, se-
cretaria e relações públicas, 
Melissa Melo, Helen de Farias, 
Leandro Mendes e musical 
Wellington de Farias).

Três dias de muito poder, 
sendo que os louvores ficaram 
por conta das igrejas convi-
dadas (Jaraguá, Santa Maria, 

sede regional, Pq. Tiete, jardins 
Vista Alegre, Pró-Morar, Líder e 
Parada de Taipas), além do gru-
po “Gênesis” (Catedral) e a du-
pla “Leticia e Jessica” (Jaraguá).

Ávidos em ouvir uma pala-
vra transformadora da parte de 
Deus, os presentes foram agra-
ciados com uma mesa espiritual 
farta, rica em qualidade indis-

cutível, servida pelos obreiros 
devidamente preparados para 
transmitir a palavra de Deus.

No culto inaugural, na 
sexta-feira, pregou o pastor 
Otoniel Gomes enquanto que 
no sábado foi a vez do pastor 
regional em vila Santa Maria, 
André Bueno, compartilhar a 
sua alegria e visão espiritual 
com todos os presentes.

Domingo, perante toda a 
membrasia e muitos convi-
dados que conheceram o tra-
balho evangelístico, ganhou 
corpo o “Culto da Família”. 
Pregou o evangelista Fernan-
do Cardoso (Catedral), quan-
do houve mover poderoso do 
Espírito Santo, honrando os 
esforços daqueles que con-
forme as suas possibilidades, 
contribuíram para o êxito do 
acontecimento. 

SÃO PAULO/SP – Entre os 
dias 27 e 30 de abril, o grupo 
de varões “Heróis da Fé”, ór-
gão oficial do setor parque Pan 
Americano, regional do Jaraguá, 
agradeceu a Deus em cultos de 
ações de graça pelo quinto ani-
versário existencial. Na direção 
do setor atua o pastor Douglas 
Silva, enquanto que na lideran-
ça do grupo trabalham o presbí-
tero Pedro e o cooperador José. 
Elizeu e Felipe são os regentes.

O tema oficial foi “Deus vai 
te surpreender”, com funda-
mentação bíblica em Marcos 
10.27. E foi o que se notou du-
rante o período em que as ce-
lebrações perduraram, vez que 
a cada louvor, a glória divinal 
se manifestava, invadindo cora-

ções e transformando vidas.
Os louvores foram entoa-

dos foram de grande adoração 
a Deus pelo grupo local e con-
vidados. Também participaram 
cantores locais e outros na 
qualidade de convidados, como 
Soraia Nicacio e Ezequias Silva, 
que louvou junto da esposa 
Marta Melo.

Compartilharam ricas men-
sagens pentecostais no decor-
rer dos dias festivos os oradores 
Vinicius Oliveira, Deivid Gomes, 
André Santana e Alex Sales. As 
palavras foram em direção ao 
tema proposto, onde vidas fo-
ram edificadas. 

A regional Jaraguá tem 
como pastor presidente o mi-
nistro Fernando Sartini. 

MAUÁ/SP - No dia 15 de 
junho foi comemorado o se-
gundo encontro de varões 
da regional local. A União 
Masculina da Assembléia de 
Deus do Ministério de Perus 
em Mauá (UMADEMPEM) 
promoveu sua festa com eixo 
temático agregado ao capítu-
lo 37 do livro de Ezequiel. Fo-
ram momentos de plenitude 
celestial e muitas manifesta-
ções do poder eterno.

Deus bradou poderosa-
mente, proporcionando um 

grande avivamento ao seu 
povo. O evento foi coroado de 
glória, vez que corações foram 
renovados e conversões assi-
naladas aos pés de Cristo. 

As cooperações foram 
tremendas, vez que durante 
todo o culto as dependên-
cias estiveram superlotadas. 
Representações presentes 
adoraram ao Rei e o fogo 
caiu. No final, numa só voz, 
todos louvaram dando mos-
tra como será lindo o con-
gresso geral previsto para 

setembro. O cantor Damião 
(Vl. Nova Mauá I) contribuiu 
adorando. 

Liderado pelo presbítero 
Roberto, pastor Celso Ferrei-
ra e cooperador Emerson, o 
departamento alcançou os 
objetivos traçados, vez que o 
intuito sempre foi glorificar o 
nome santo do Criador e ga-
nhar almas para o reino.

O pastor presidente regio-
nal Flávio Pena, compareceu 
ao evento, apoiando o traba-
lho do grupo.

Fotos: Divulgação

Cícero Santana
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ADESÕES infantis foi tremenda, ultrapassando as expectativas criadas

CONJUNTO  “Heroínas da Fé”: quatro anos de rogos e respostas

PR. REGIONAL e o líder de Missões: apoio ao evento e visão futurista

CRIANÇAS CAMPO-LIMPENSES PROMOVERAM CONGRESSO MISSIONÁRIO SOB GRANDE ADESÃO

CONJUNTO “HEROÍNAS DA FÉ” CELEBROU VITÓRIAS NO DAMASCENO III

CPO. LIMPO PTA./SP – Em 
3 de junho, o departamento 
infantil em âmbito regional 
demonstrou novamente a 
força que possui, congre-
gando na sede os mascoti-
nhos pertencentes às várias 
igrejas (setores e congrega-
ções), culminando com o I 
Congresso Missionário In-
fantil . Deus operou de uma 
forma tremenda. O tema 
oficial foi “Louvar-te-ei Se-

nhor, cantarei louvores en-
tre as nações” (Sl 108:3).

Sob coordenação das ir-
mãs Aline, Débora e Oza, as 
representações estabelecidas 
em Botujuru, jardins Europa, 
Laura, Promeca e Jundiaí com-
pareceram em peso, acom-
panhadas pelas responsáveis 
que atuam junto às crianças. 
Deus trabalhou mediante os 
louvores altissonantes apre-
sentados pelas crianças que 

desde a tenra idade começa-
ram a receber informações da 
importância que é trabalhar 
pela obra missionária.

Com ousadia e determina-
ção, continentes foram repre-
sentados em meio às carava-
nas setoriais: setor 1 (África), 
2 (Europa), 3 (América do Nor-
te), 4 (Ásia), 5 (América do Sul) 
enquanto que  o setor central 
ficou responsável em repre-
sentar países que pertencem à 

Oceania. Sobrou criatividade.
Além de espiritual, o traba-

lho foi altamente pedagógico, 
tanto que cada setor distribuiu 
para as suas crianças um co-
frinho faltando um mês para 
que o congresso ocorresse. 
No dia do conclave, os cofres 
foram recolhidos e cada crian-
ça foi contemplada com uma 
medalha em reconhecimento 
á participação demonstrada 
perante o desafio proposto. A 

oferta foi remetida para a Áfri-
ca, onde missionários ligados 
à regional executam missões.

Além do pastor presidente 
regional, Eliseu Rodrigues e 
demais obreiros, os departa-
mentos de Missões, através 
de seus respectivos agentes, 
trabalharam de uma forma 
exemplar, transformando o 
acontecimento em impor-
tante acontecimento no seio 
da regional.

SÃO PAULO/SP – Sob o 
tema “E toda a casa se en-
cheu”, com base no versículo 
de Atos 2:2, a casa de Deus se 
organizou novamente, dessa 
vez para comemorar com di-
reito a pentecostes, plenitude, 
comunhão e renovações de 
vidas o evento que firmou o 
quarto aniversário do conjun-
to do círculo de oração “Hero-
ínas da Fé”. Cultos ocuparam 
as noites dos dias 14, 15 e 16 
de abril. Dirige o trabalho o 

evangelista Alessandro.
A festividade foi aberta 

mediante elevado compare-
cimento de membros e con-
vidados. As líderes, diaconisa 
Cássia e irmã Solange, se ale-
graram pelo apoio que rece-
beram para novamente pro-
mover um evento que cuidou 
de enaltecer as providências 
divinas perante o seu povo.

O culto inaugural contou 
com a preleção da missionária 
Rúbia Araújo, que foi podero-

samente usada pelo Senhor. 
Os presentes foram impacta-
dos pela graça divina que se 
ofereceu em larga escala aos 
que optaram em abrir os cora-
ções para a santa visita divina. 

No sábado a igreja rece-
beu com a devida alegria e 
consideração o então pastor 
presidente regional, Eliziário 
Santos e sua esposa, a missio-
nária Salena Reis. Tais presen-
ças alegraram os liderados. Na 
mensagem, o Senhor conce-
deu argumentos vastos à ora-
dora, missionária Dalva Faria. 
Foi grande o movimento pen-
tecostal sobrevindo ao templo 
que estremeceu ante o poder 
celestial derramado.

As comemorações festivas 
se estenderam até domingo. 
No chamado “Culto da Famí-
lia”, departamentos musicais 
locais se alternaram. Nova-
mente o conjunto “Heroínas 
da Fé” louvou e a glória foi 

experimentada por todos. A 
mensagem ficou à conta da 
missionária Márcia Lima – au-
toridade divina na noite que 
encerrou a grandiosa celebra-

ção onde todos se alegraram 
na presença do Altíssimo.

A igreja fica localizada na 
rua Daniel Cerri, 551ª, no jar-
dim Damasceno, São Paulo.

Fotos: Divulgação
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DATAS
do vencida pelas enfermidades e descansou pe-
rante a glória santa. Dia 7 de maio, de insuficiên-
cia respiratória.

COMUNICAMOS com gran-
de pesar que comunicamos o 
falecimento do irmão coopera-
dor José Roberto. Lamentamos 
a perda de um grande amigo 
e exemplar obreiro. Dia 12 de 
maio, de causa não revelada.

FESTEJOU idade nova o pas-
tor Vanir Custódio de Oliveira, 
membro na sede regional em 
vila Perus e diretor de a Noite 
da Benção. Recebeu os devidos 
cumprimentos da coletividade 
cristã e familiares. Dia 27 de 
maio. 

RECEBEU as devidas felici-
tações o pastor presidente da 
regional Mauá/SP, Flávio Pena. 
Liderança, membrasia e fami-
liares enalteceram ao Senhor 
por mais um ano existencial do 
líder. Além de pastor regional, 
Flávio presidente a UMADEMP 

e figura como membro do CONAMPE. Dia 2 de julho.

LÍDER regional em vila Pe-
rus, completou idade nova o 
pastor Joel Barbosa, que na 
oportunidade recebeu as devi-
das homenagens dos liderados 
e o carinho da família. Cumpri-
mentos registrados. Dia 18 de 
abril.

COMEMOROU 50 anos de 
casamento, o casal Abraão e 
Terezinha, membros na sede 
regional em Campo Limpo 
Pta./SP desde 1973. Na home-
nagem, presenças dos filhos 
do casal, genros, noras e fami-
liares. Um dos filhos do casal 

fez apresentação de slides de fotos antigas e atuais, 
retratando a existência do casal. A igreja louvou ao 
Senhor pela vitória contemplada. Ao término, foram 
homenageados. Dia 4 de maio.

VIAJOU às mansões celes-
tiais o presbítero Carlos Do-
nizete Martins de Souza, que 
vinha servindo á obra, na qua-
lidade de obreiro radicado à 
Catedral. Dia 7 de maio, de me-
ningite bacteriana.

CHAMADA às santas mo-
radas a irmã Cecília Germano 
Madeira, de há tempos mem-
bro ativa na Catedral. Com o 
passar dos anos, acabou sen-

RUMOU às mansões celes-
tiais o cooperador Joares de 
Almeida e Silva, aos 53 anos, 
membro da congregação no 
bairro Morada do Sol, setor 
de Capivari/SP. Ativo na casa 
do Senhor, ajudava os irmãos 
em suas dificuldades e atuava 

como obreiro disposto em fortalecer o ministério 
emitindo bom testemunho. Dia 4 de abril, de aci-
dente com motocicleta.

CELEBRADO o aniversário 
do pastor presidente da regio-
nal em Parada de Taipas, São 
Paulo, Antonio Lopes. Na opor-
tunidade, a regional promoveu 
culto em gratidão ao Senhor 
pela existência do líder que re-
cebeu cumprimentos da famí-

lia, obreiros, líderes e demais que somam no exercí-
cio da obra eclesiástica. Dia 13 de abril.

PARTIU para os braços do 
Mestre a cooperadora Mara Li-
gia Rosa, esposa e mãe de três 
adolescentes. Atuante na obra, 
servia ao Pai na sede regional 
em vila Perus, São Paulo, onde 
dedicou grande parte de sua 
vida perante aos interesses da 

igreja e por conseguinte, da obra como um todo. O 
passamento surpreendeu a todos, vez que a irmã 
tinha 36 anos e se mostrava muito ativa. Dia 17 de 
abril, de câncer.
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JOVENS e obreiros se confraternizaram pela bondade divina manifesta ao departamento por mais um ano de vida

À NOITE, templo recebeu excelente cooperação: convites e arrependimento

LOUVORES e testemunhos intercalaram os cultos relâmpagos promovidos

FAIXA anunciou a presença da igreja em meio à comunidade: esperança divina

SALVAÇÃO foi ofertada à população

OBREIROS anunciaram Jesus Cristo

PRESIDENTE liderou os comandados

CONVERSÕES ASSINALARAM FESTIVIDADE DE MOCIDADE NA CONGREGAÇÃO BARROCA

À ANTIGA: REGIONAL DEIXA QUATRO PAREDES E
VAI ÀS RUAS ANUNCIAR CRISTO

SÃO PAULO/SP – Perten-
cendo ao setor em vila Caiúba, 
a congregação “Barroca” feste-
jou com alegria mais uma gran-
de ocorrência em meio ao seu 
cronograma de eventos. De 5 a 
7 de maio, celebrou o segundo 
aniversário do conjunto de jo-
vens “Elion”. No período, o Se-
nhor tratou com muita gente e 
a sua glória foi revelada. 

O tema oficial do evento 
foi “Jovens, eu escrevi a vo-
cês, porque são fortes, e em 
vocês a Palavra de Deus per-
manece, e vocês venceram o 
maligno” (1ª Jo 2:14).

Liderado pelos jovens Mar-
rathman e Jeferson, o depar-
tamento se preparou de uma 
forma especial para cultuar 
ao Senhor em gratidão pelos 

benefícios recebidos em mais 
um passo da caminhada espi-
ritual. Além do vocal, dispôs 
das cooperações de caravanas 
pertencentes às igrejas sede, 
CDHU (AD Belém) e vila Cai-
úba III. Karen Dias louvou e 

a irmã Gabriela pregou. Três 
preciosas vidas se renderam 
aos pés de Cristo.

Sábado foi outro dia de 
muita alegria, comunhão e 
bênçãos na presença do Pai. 

Uniram-se aos clamores 

pentecostais dos aniversarian-
tes os adoradores pertencen-
tes às representações de vilas 
Caiúba II, III, V e VI. O poder 
celestial foi manifesto de uma 
forma espetacular, de maneira 
que a plenitude invadiu vidas 

e superabundou corações na 
graça. Flávio e Camila louva-
ram. O preletor foi o obreiro 
Vágner (AD Belém): mais duas 
conversões assinaladas.

A noite dominical foi in-
tegrada ao culto da família e 
além das participações de to-
das as partes musicais locais, 
os jovens tiveram privilégio 
ao poder louvar ainda mais o 
nome santo do Consolador. 
As participações das cantoras 
Dandara e Jamille coroaram 
ainda mais o precioso mo-
mento de adoração a Deus. 

O pastor local, Osmar Ba-
tista, pregou e o Senhor salvou 
outras duas vidas, aprovando 
integralmente o evento come-
morativo, patrocinado pela ju-
ventude do conjunto “Elion”.

SÃO PAULO/SP – Quando consul-
tamos o livro que descreve a História 
da Assembléia de Deus no Brasil”, nos 
primeiros parágrafos encontramos o 
seguinte relato: “O clima ficou tenso 
naquela comunidade, pois um número 
cada vez maior de membros curiosos 
visitava a residência de Berg e Vingren, 
onde realizavam reuniões de oração. 
Resultado: eles e mais dezenove ir-
mãos acabaram sendo desligados da 
Igreja Batista. Convictos e resolvidos a 
se organizar, fundaram a Missão de Fé 
Apostólica em 18 de junho de 1911, que 
mais tarde, em 1918, ficou conhecida 
como Assembleia de Deus.

Em poucas décadas, a Assembleia 
de Deus, a partir de Belém do Pará, 
onde nasceu, começou a penetrar em 
todas as vilas e cidades até alcançar 
os grandes centros urbanos como São 
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte 
e Porto Alegre.

Em virtude de seu fenomenal cres-
cimento, os pentecostais começaram a 
fazer diferença no cenário religioso brasi-
leiro. De repente, o clero católico desper-
tou para uma possibilidade jamais imagi-
nada: o Brasil poderia vir a tornar-se, no 
futuro, uma nação protestante”.

Guardadas as devidas proporções, 
igrejas ainda mergulham nos subúr-
bios, comunidades em periferias e 
locais de difícil acesso, apresentando 

Cristo como auxílio bem presente em 
horas de muita angústia. Os resultados 
são, invariavelmente, dignos de come-
morações. A regional em vila Perus, 
presidida pelo pastor Joel Barbosa, fez 
uso desse expediente em 11 de junho.

Com a liderança à frente dos demais 
obreiros, departamentos, jovens, irmãs 
e crianças, ocupou ruas, becos e vielas 
na região de uma localidade ocupada 
por moradores, denominada Recanto 
dos  Humildes. Evangelizou, promoveu 
cultos relâmpagos e desfile em meio às 
milhares de pessoas que habitam o lo-
cal. Divulgou o nome santo do Senhor.

Além de ir às ruas, ao encontro dos 
pecadores e pessoas desesperançadas, 
a medida incentiva uma prática muito 
peculiar ao povo assembleiano – pro-
moção de cultos ao ar livre.

“Temos a graça divina de nos per-
mitir que ainda façamos eventos des-
sa ordem, dessa natureza. Lá atrás, 
era prática comum em nosso meio. 
Claro que as coisas mudaram e a re-
alidade é outra. Mas não podemos 
discutir que na possibilidade, a igre-
ja não perde nada em deixar as suas 
dependências e ir ao encontro da 
sociedade. Agradeço demais nossos 
irmãos que prontamente se apresen-
taram e para realizarmos esse gran-
de movimento pentecostal”, resume 
o líder, pastor Joel Barbosa.

Divulgação

Fotos: Vanir de Oliveira
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“MULHERES Virtuosas”: conjunto comemorou o quinto aniversário

COMPARECIMENTO público foi excelente e alegrou a membrasia

MISSª Eliana dirige a igreja

VL. FANTON: CÍRCULO DE ORAÇÃO
FOI IMPACTADO DURANTE CELEBRAÇÃO DO 

QUINTO ANIVERSÁRIO

SÃO PAULO/SP – Trabalho 
pertencente ao setor em vila 
Malvina, liderado pelo pas-
tor Amaro Batista, a congre-
gação local, sob direção da 
missionária Eliana Correa, fez 
uso dos dias 7, 8 e 9 de abril 
quando celebrou-se o quinto 
aniversário do conjunto do 
círculo de oração “Mulheres 
Virtuosas”. As mãos divinas 
se manifestaram de forma 
que todos foram repletos do 
gozo celestial.

Departamento liderado 
pelas irmãs Francisca e Ta-
tiane, o conjunto tem tido 
fundamental importância no 
contexto da congregação, vez 
que suas súplicas tem chega-

do ao trono de poder e graça 
e o Senhor respondido aos 
clamores. A igreja tem cres-
cido, mediante sistemático 
evangelismo e visitas que se 
realizam com frequência.

Adorando e bendizendo 
ao Pai, o trabalho contou com 
muitas caravanas de igrejas es-
tabelecidas no âmbito setorial 
e mesmo as que se encontram 
por várias vilas do populoso 
bairro. Todas tiveram oportu-
nidade para louvar, da mesma 
forma como se processou pe-
rante os que se encarregaram 
de apresentar-se no templo na 
qualidade de adoradores.

Mediante um fogo espi-
ritual abrasador, os cultos se 
desenvolveram sob o tema “A 
mulher que teme ao Senhor 
será louvada” (Pv 31:30). A 
partir dele pregaram o evan-
gelho santo as missionárias 
Elizandra Rodrigues e Eliana 
Camilo de Jesus. Instrumentos 
de honra perante o povo que 
impactado. Pentecostes! Gló-
ria celestial em meio à massa 
humana que se rendeu ao Es-
pírito Santo.

Fotos: Divulgação
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QUAIS SÃO AS RELIGIÕES QUE VERDADEIRAMENTE CONSEGUEM NOS LEVAR A DEUS?

Somente Jesus poderá livrá-lo do poder do pecado e da morte física e espiritual. Aceite-o!

Não deixe seu
barco afundar

O céu escureceu. 
A brisa leve virou um forte vendaval. 
O mar sereno ficou agitado. 
O barco balançava. 
E mais água entrava. 
Todos lutavam, vendo o fim bem próximo. 
Mas, Jesus estava no barco. 
Pediram socorro. 
Jesus repreendeu o vento e acalmou o mar. 

Houve paz e todos se salvaram.
 
O barco da nossa vida
 
Quem sabe, hoje, você esteja enfrentando for-

tes tormentas. Pensando em desistir porque vê 
muitas lutas e poucas vitórias. 

Escute: você não precisa lutar sozinho. Alguém 
pode te ajudar. 

O judaísmo, o cristianismo ou o islamismo podem conduzir-nos à presença 
do Criador? 

E o hinduísmo, o budismo ou o confucionismo? Ou mesmo o mormonismo, 
os Testemunhas de Jeová ou a ciência cristã? Que dizer da Fé Baha’i, dos Hare 
Krishna ou da Nova Era?

Será que todas essas religiões conduzem a Deus? Ou será que nenhuma delas 
consegue levar-nos a Ele?

Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos 
da morte”. (Provérbios 14:12)

Jesus, o caminho para a vida eterna. Creia e aceite como salvador de sua vida.

Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz por nós. Ressusci-
tou para nos dar a salvação. Ele nos guarda das tormentas da 
vida. E também nos dá lugar no céu. 

Veja o que Jesus disse:
“... em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas 

tende bom ânimo; eu venci o mundo”. (João 6:33).
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DEUS TEM O MELHOR PARA VOCÊ! Como se tornar um cristão

RESOLVA SEUS PROBLEMAS DO JEITO CERTO; SÓ JESUS MATA

SUA SEDE

O que Deus tem para você é bem maior do que possa imagi-
nar, mas temos que seguir o caminho correto para então alcan-
çarmos o que Ele deseja para todos nós.

Temos sonhos, e para que eles se tornem em realidade, pre-
cisamos lutar com sabedoria e discernimento e sabermos se 
realmente é ou não a vontade de Deus.

Para você entender melhor a forma de como o Senhor tra-
balha, tem de aceitá-lo de todo o coração, renunciar a vida de 
pecado e dar lugar a Ele. Deus deseja que todos os homens se 
salvem, mas, por ser justo, Ele terá que condenar todos os ím-
pios, por todas as suas obras de impiedade.

Mas Deus, na Sua infinita compaixão, quis reconciliar consi-
go as suas criaturas. 

O homem tornou-se inimigo de Deus por causa do pecado, 
mas o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu filho 
unigênito, o Senhor Jesus Cristo, o qual na sua carne desfez a 
inimizade fazendo a paz, e pela cruz pôde reconciliar o homem 
com Deus. E Ele mesmo afirma: “Quem ouve a minha palavra, 
e crê naquEle que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará 
em condenação, mas, passou da morte para a vida”.

Agora é a hora da decisão: Crê no Senhor Jesus Cristo, e se-
rás salvo (Atos 16.31). Aceita agora a Jesus como seu salvador, 
e desfrute agora mesmo da promessa de Deus.

O Senhor te guardará de todo o mal: ele guardará a tua 
alma. (Por Ezequias Domenicali)

Compreender como se tor-
nar um crente é a descoberta 
mais importante da sua vida! 

Ser um cristão é mais do 
que fazer parte de uma igreja 
ou repetir uma simples ora-
ção. É um relacionamento 
pessoal que vai durar por toda 
a eternidade. Você sabe o que 
vai acontecer no momento 
que você morrer? Onde você 
vai se encontrar? Qual o seu 
destino final?

Há apenas dois desti-
nos – e os dois são eternos: 
Você ou vai se encontrar vi-
vendo a eternidade no céu, 
ou vai só existir no inferno 
por toda a eternidade. Onde 
você vai estar?

Eternidade no céu – Este 
destino é para aqueles que 

recebem o presente de Jesus 
Cristo de salvação eterna. 
Contrário à crença popular, o 
céu não é para aqueles que 
frequentam a igreja, para os 
religiosos ou para as “pesso-
as boas”. A única condição é 
aceitar o presente de Deus 
de salvação.

Eternidade no inferno – É 
para aqueles que rejeitam Je-

sus Cristo e Seu Evangelho. A 
Bíblia resume o evangelho de 
tal forma: “...que Cristo mor-
reu pelos nossos pecados, se-
gundo as Escrituras, e que foi 
sepultado, e ressuscitou ao 
terceiro dia, segundo as Escri-
tura” (1 Corintíos 15:3-4). A Bí-
blia descreve o inferno como 
um lado de fogo, que arde 
com enxofre.

Mas aquele que beber da 
água que eu lhe der

nunca terá sede,
porque a água que eu lhe 

der se fará nele uma
fonte de água que salte

para a vida eterna.
(João 4:14)
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Noé e o dilúvio. 
Essa história é verdadeira, 

está na Bíblia. 
Naquele tempo, a maldade 

humana era muito grande. Deus 
ficou aborrecido. Mandou um 
dilúvio de águas. Somente Noé 
e sua família se salvaram. Mas, 
o homem continuou praticando 
coisas más. Outra vez Deus vai 
acabar com as coisas deste mundo.

E nós, onde vamos viver?
Deus nos ama. Por isso enviou o seu Filho, Jesus, para salvar o 

mundo. Pela morte na cruz, Jesus nos livrou do pecado. Pela sua res-
surreição, nos garantiu a vida eterna. 

Quem crê em Jesus recebe uma nova vida. Torna-se filho de Deus. Viverá 
junto dele no Céu. O momento de se salvar é agora, antes do fim do mundo.

A Bíblia Sagrada diz: “Mas o dia do Senhor virá ... no qual os céus 
passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfa-
rão, e a terra, e as obras que nela há, se queimarão” (2ª Pedro 3:10).

Converta-se ao Senhor. Livre-se da condenação eterna. Reaja. 
Ainda dá tempo.

13| 03

QUE CRUZ DEVEMOS CARREGAR? O MUNDO VAI ACABAR COM FOGO

“Que fará com Jesus? 
Será que O recebeu 

como seu Salvador pessoal? 
Não esqueça!”

 Há muito tempo um ho-
mem chamado Pilatos pergun-
tou: Que farei então de Jesus, 
chamado Cristo?

Já ocorreu a você que to-
dos devem responder a esta 
pergunta? É a pergunta mais 
importante que temos diante 
de nós e Deus exige uma res-
posta. Todo o nosso futuro 

depende dela. Não posso res-
pondê-la por você e nem você 
por mim. Devemos fazê-lo 
desta maneira, vez que Deus 
considera a cada um de nós, 
individualmente responsáveis 
em aceitar a Jesus, o salvador. 
Você e eu necessitamos de um 
salvador, porque todos peca-
mos e destituídos estamos da 
glória de Deus.

Apesar de nossa terrível 
condição, Deus providenciou, 
em seu Filho, um salvador 

para aqueles que demonstrou 
serem culpados. “Porque Deus 
amou o mundo de tal maneira 
que deu o Seu Filho unigênito, 
para que todo aquele que nEle 
crê não pereça, mas tenha a 
vida eterna” (João 3:16).

O Senhor Jesus Cristo, por 
meio de seu sofrimento e 
morte, atendeu a todas e jus-
tas demandas que Deus tinha 
contra o pecado. Ele (Jesus) foi 
ferido pelas nossas transgres-
sões, e moído pelas nossas ini-

quidades. Todos nós andamos 
desgarrados como ovelhas; 
cada um se desviava pelo seu 
caminho: mas o Senhor fez 
cair sobre Ele a iniquidade de 
nós todos. (Isaías 53. 5,6)

A obra de redenção efetu-
ada por Deus foi consumada 
na cruz. A grande questão do 
pecado foi resolvida. A questão 
agora é: o que você vai fazer 
com este homem, Cristo Jesus? 

Não há como esquivar-se 
desta pergunta. Ignorá-la ou 
negligenciá-la é rejeitar Aquele 
que morreu para ser nosso Sal-
vador. Sua única esperança está 
em reconhecer que é um peca-
dor culpado. Enquanto Pilatos, 
no tribunal, encontrava-se face 
a face com Jesus, sua esposa 
enviou-lhe a seguinte mensa-
gem: “Não entres na questão 
desse justo” (Mateus 27:19).

Mais tarde, Pilatos tentou 
escapar da culpa, lavando suas 
mãos diante da multidão e di-
zendo: estou inocente do san-
gue deste justo (Mateus 27.24).

Tanto ele como sua esposa 
esquivaram-se de uma decisão. 

Estaria você evitando-a 
também? Isto não lhes foi 
útil e da mesma forma não 
lhe será. Você pode encon-
trar com Cristo agora mes-
mo como seu salvador, ou 
irá deparar com Ele após a 
morte, como seu juiz. “Aos 
homens está ordenado 
morrerem uma vez, vindo 
depois disso o juízo” (He-
breus 9.27).

Deus tem determinado um 
dia em que com justiça há de 
julgar o mundo, por meio do 
varão que destinou: Jesus Cris-
to. (Atos 17:31).

Que fará com Jesus? 
Será que O recebeu como 

seu salvador pessoal?
 Não esqueça! 
A pergunta mais importan-

te permanece: Você já aceitou 
a Jesus Cristo – o remédio de 
Deus para pecadores culpados 
ou perdidos?

“A todos quantos O rece-
beram (Jesus Cristo), deu-lhes 
o poder de serem feitos filhos 
de Deus; aos que creem no 
seu nome” (João 1:12).

Somos salvos não pela cruz 
que carregamos, mas pela cruz 
que Ele carregou. Deus não nos 
deu uma Bíblia de quebra-cabe-
ças inspirados. Ela é um livro de 
revelações e não de charadas. 
Quaisquer “problemas” nas Es-
crituras são sinais de empolgan-
tes descobertas. 

Pois que aproveitará o ho-
mem se ganhar o mundo intei-
ro e perder a sua alma?” (Mt 
16:24, 26). Isso significa que 
estamos perdidos a não ser 
que neguemos a nós mesmos 
e tomemos a nossa cruz? É 
assim que “desenvolvemos” a 
nossa salvação?

É o seu sangue derramado 
na cruz que traz libertação; 
não existe outra maneira. Não 

somos salvos pela cruz que nós 
carregamos, mas pela cruz que 
Ele carregou. Ele suportou so-
frimento inexplicável por nós, 
pois jamais poderíamos “de-
senvolver a nossa própria sal-
vação (eterna)”.

Centenas de milhões de pes-
soas seguem religiões que nem 
sequer tem um Deus. Elas ofe-
recem apenas uma esperança, 
que finalmente cairá como uma 
gota sem identidade em um 
oceano de existência indefini-
do. Na Bíblia Deus diz: “Eu, eu 
sou o SENHOR, e fora de mim 
não há salvador” (Is 43:11). Ne-
nhum outro livro sagrado con-
tém tal afirmação.

Decida-se por quem pode te 
salvar – Jesus Cristo!

A pergunta mais importante
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PARA DEUS TUDO SE
TORNA POSSÍVEL

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para 
que todo aquele que nEle crê não pereça, mas tenha a vida eterna” (João 6.37).

E sabemos que já o Filho de Deus é vindo.
Veio em perfeito amor, sendo a própria expressão do coração, da men-

te, da natureza e do caráter divino. Embora sendo o resplendor da glória de 
Deus, e a expressa imagem da sua pessoa.

Andou sobre a terra como o mais pobre, humilde e amável dentre os ho-
mens; alguém que estava sempre ao alcance até mais dos mais necessitados. 
Teve a mais justa compaixão para com todos e tomou crianças em Seus braços 
da maneira terna, afável e encantadora. Pôde ser visto consolando uma po-
bre viúva, aliviando corações tristes e feridos, alimentando famintos, curando 
enfermos, limpando leprosos e atendendo a todos os que por Ele buscavam.

Nunca se preocupou consigo mesmo e nem buscou os seus próprios inte-
resses. Viveu para os outros. A sua comida e a sua bebida era fazer a vontade 
de Deus e sabia como alegrar os corações tristes e abatidos. O seu amoroso 
coração sempre se derramou em um manancial de bênçãos a todos os que 
sofriam sob a pressão deste mundo golpeado pelo pecado.

Temos, então, um maravilhoso fato diante de nossos olhos. Este mundo 
foi visitado por aquele que é o Filho de Deus; aquele que é o Criador e susten-
tador do universo; o manso e humilde de coração – “Jesus de Nazaré” sendo 
sobre todos, Deus bendito eternamente.

Era ao mesmo tempo um homem absolutamente perfeito, santo e imacu-
lado. Veio em amor para com o homem – como a expressão do perfeito amor 
para com aqueles que pecaram contra Deus que não mereciam nada mais 
que a perdição por causa dos seus pecados. Não veio para esmagar, mas para 
curar – não para julgar, mas para salvar e abençoar.

Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas 
dores levou sobre si; e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, e oprimi-
do. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões; e moído pelas nossas ini-
quidades: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras 
fomos sarados” (Isaías 53:5).

“Seja-vos pois notório... que por Este se vos anuncia a remissão dos pe-
cados. E de tudo o que, pela Lei de Moisés, não pudestes ser justificado todo 
aquele que crê” (Atos 13: 38,39).

Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e Eu vos alivia-
rei” (Mateus 11:28).


