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SUPEROU!
Primeiro congresso após os 50 anos de existência da festa consolidou-se 

como o “maior de todos”

Páginas Centrais

ALVORADA
-  A D P E R U S  -

D E S F I L E
7 de Setembro - 14 Horas

7 de Setembro - 6 Horas

EVANGELISMOS, VISITAS, CULTOS AO AR LIVRE, 
AÇÕES ADMINISTRATIVAS E BATISMO EM ÁGUAS

“OPERAÇÃO ÁFRICA”

500 ANOS
DA REFORMA PROTESTANTE

Igrejas promoveram várias 
atividades temáticas.
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FAMÍLIA presidencial presente aos cultos hipotecou interesse da membrasia em participar ativamente

FOCO foi manter a instituição estabelecida por Deus no Éden 

CATEDRAL:
FAMÍLIA PREDOMINOU CULTOS DURANTE O MÊS DE JULHO

DA REDAÇÃO – Julho vem 
se configurando como “o 
mês dedicado à família” na 
Catedral. Neste ano não foi 
diferente, vez que a igreja se 
voltou prioritariamente ao 
segmento em nível de minis-
trações decorrentes dos cultos 
realizados no mês de férias. 
Os resultados novamente fo-
ram celebrados.

Às terças e domingos, os 
cultos focaram o tema de 
grande importância para a 
estruturação social, e por 
conseguinte, da manuten-
ção da igreja de Deus. Foram 
elevados os níveis de compa-
recimento de casais que ou-
viram várias ministrações da 
palavra. Em apartado, adoles-
centes e crianças foram igual-
mente ministrados.

O tema oficial do aconte-
cimento mensal foi “Sejam 
bondosos e compassivos uns 

para com os outros, perdo-
ando-se mutuamente, assim 
como Deus perdoou vocês 
em Cristo” (Ef 4:32).

Para o pastor presidente e 
principal incentivador do tra-
balho temático, o doutor Elias 
Cardoso, “o tema Minha famí-
lia no altar de Deus, resume de 
uma forma muito peculiar o 
foco de nossas ações no perí-
odo. A sociedade está doente, 
as pessoas precisam de cura e 
a igreja está à disposição, ofe-
recendo Jesus como o único 

remédio para sarar a socieda-
de, perdida cada vez mais em 
seus valores”, aponta.

No período, muita inte-
ratividade e comunhão foi 
observado nos cultos. Vários 
“distanciamentos”, incluindo a 
liderança, por exemplo, foram 
quebrados, permitindo uma 
singularidade de convívio na 
igreja, o que reforçou a comu-
nhão e aproximou liderados 
da liderança. Jantar e outras 
atividades coletivas selaram o 
momento de congraçamento.

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

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

MEMBROS da diretoria foram empossados e já atuam em meio aos diversos pré-congressos nas regionais

EMPOSSADA A DIRETORIA DO CIBEMP
T E M P O R A D A  1 7  –  1 8

DA REDAÇÃO – Tão logo os 
grandes eventos se encerram, a 
norma prevista no Regimento Inter-
no indica que as diretorias cessam 
os respectivos mandatos, sendo 
desempossadas pela Mesa da Pre-
sidência que é a detentora natural 
dos cargos. Isso se aplica ao CAMP, 
UMADEMP, CIBEMP e é extensivo 
até mesmo aos cargos diretamente 
ligados a estrutura administrativa. E 
assim foi com o CIBEMP.

Após terem realizado um dos 
maiores congressos de mulheres 
do ministério com forte apelo 
em nível nacional, inclusive, as 
irmãs se declararam demissio-
nárias, manifestando a Mesa da 
Presidência  que o trabalho foi 
concluído, deixando a liderança 

a vontade para reestruturar o de-
partamento. No segundo sábado 
de julho isso se oficializou.

Ao lado de outros integrantes 
da Presidência , o pastor doutor 
Elias Cardoso, desempossou o 
grupo que atuou na temporada 
16 – 17, substituindo algumas 
peças e de pronto empossando 
membros que já atuam. A gestão 
perdurará  até 2018.

Com isso, na presidência atu-
ará a missionaria Ligia Cristina 
Marins Cardoso, tendo ao lado 
quatro vices-presidente: missio-
narias Valdecir Souza Salomao, 
Dirce Ribeiro Nicolau, Eliana Cris-
tina Camilo de Jesus e Aparecida 
Simone Santos Avelino. Flaviana 
Soares de Oliveira e Sueli da Silva 

Barbosa figuram como suplentes.
A Secretaria conta com as dia-

conisas Nadir Tiago Santos e Elia-
da Avelino Faverin enquanto que 
os cargos de “Assuntos Especiais” 
disporão da irma Adriana Simo-
netti de Campos e diaconisa Ana 
Paula de Lima Vendramin Faverin.

Extensa, a diretora conta ain-
da com as membros do Conselho 
Fiscal, missionarias Jacira da Silva 
Mascarenhas Ramos e Terezinha 
Pereira da Silva.

Por fim, as diaconisas Maria 
Lucilene dos Santos Silva, Eva 
Fonseca  Simonetti e Luciene Sou-
za Fidelis, ao lado da cooperado-
ra Geisla Cristini Marins Cardoso, 
responderão pela coordenadoria 
de Eventos e Midia. 

 O poder da humildade
A palavra “humildade”, vem do 

termo latino humilitas, que significa 
“baixeza, vileza”. A humildade é uma 
condição na qual o orgulho é rejeita-
do; é a isenção da arrogância.

Segundo o arcebispo Fénelon 
(1651-1715): “O humilde é aquele 
que não procura o seu próprio inte-
resse, mas somente o interesse de 
Deus no tempo e na eternidade, esse 
é humilde. Muitos estudam a humil-
dade exterior, mas a humildade que 
não flui do amor é espúria. Quan-
to mais este exterior se curva, mais 
elevado ele se sente interiormente; 
mas aquele que está consciente de 
sua elevação não sente realmente a 
si mesmo como sendo tão pequeno 
que não possa ir adiante. As pessoas 
que pensam muito elevadamente de 
sua humildade são muito orgulhosas. 
A humildade é o efeito da entrega à 
vontade de Deus.”

A Bíblia Sagrada está repleta de 
exemplos de humildade, destacamos 
entre muitos a “Mulher Cananéia”. 

No Evangelho de Jesus Cristo 
segundo escreveu Marcos, encon-
tramos a seguinte definição: “Ela, 
porém, respondeu e disse-lhe: Sim, 
Senhor, mas também os cachorri-
nhos comem, debaixo da mesa, as 
migalhas dos filhos. Então, Ele disse-
-lhe: Por essa palavra, vai; o demônio 
já saiu de tua filha” (Mc 7.27-29).

O episódio registrado retrata uma 
mulher gentia, que busca em Cristo liber-
tação para sua filha; há indícios de uma 
forte possessão maligna (Mc 7.25-26)

O orgulho tem a sua origem em 
satanás (Ez 28.2-6,14 e 17) todo tipo 
de altivez, soberba e arrogância vem 
dele; portanto, opor-se à satanás, 

significa agir contrário às suas obras; 
e a humildade possui essa eficácia. 

Ao ouvir a resposta de Jesus, a 
mulher não se exaltou (Mc 7:27), 
mas pronunciou-se humildemente 
ao Mestre. 

As palavras de Jesus exaltam o 
poder da humildade contra satanás e 
seus demônios; Ele diz: “... Por essa 
palavra, vai; o demônio já saiu de tua 
filha” (Mc 7:29).

O demônio foi expulso através da 
humildade desta mulher!

Expulsamos demônios não so-
mente com uma Palavra de poder, 
mas com atitudes que expressam po-
der; a humildade e autoridade espiri-
tual caminham juntas. 

O apóstolo Tiago faz a seguinte 
afirmação “... Deus resiste aos sober-
bos, dá porém, graça aos humildes. 
Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao 
diabo, e ele fugirá de vós”. 

Entre os humildes encontra-se a 
verdadeira espiritualidade e o acesso 
às riquezas celestiais (Mt 5.3) 

A humildade está longe de ser uma 
auto depreciação ou um complexo de 
inferioridade, a humildade é uma ca-
racterística divina à ser encontrada nos 
corações humanos que se submetem à 
operação interior do Espírito Santo. 

Que o Nosso Deus encontre cora-
ções dispostos a receber esta trans-
formação, para que tornemo-nos ins-
trumentos poderosos em Suas mãos.

Bauru                  
Guareí
Santo Amaro
Campo Limpo Pta.
Mauá
Francisco Morato   

REGIONAL DATA

 18 e 19/8
 18 e 19/8
 18 e 19/8
15 e 16/9
6 e 7/10

20 e 21/10

Próximos
Pré-Congressos

*é missioná-
ria no campo 

regional em 
Mauá/SP

Miss. Andréa Oliveira

Fotos: Célio Campos
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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.

COMPARECIMENTO de obreiros e ministros aumentou após convocações feitas pela Mesa Diretora

EZEQUIAS louvou ao Senhor PRESIDENTE compartilhou informesPR. JOINVILLE admoestou colegas PR. JOSÉ Antonio falou do CONAMPE PR. JORGE foi recebido pelo Ministério

CONSELHO:  PRESIDENTE
REFORÇA NECESSIDADE POR OBREIROS

DA REDAÇÃO – Em meio 
ao comparecimento de mui-
tos obreiros, o presidente da 
AD Perus, o pastor doutor 
Elias Cardoso, reiterou que “o 
ministério continua precisan-
do de obreiros; quem quer 
trabalhar e tem convicção de 
sua chamada dispõe de uma 
grande oportunidade de ir ao 
campo”, encorajou.

A plenária de 8 de julho 
marcou a abertura do se-
gundo semestre eclesiástico 
do ministério e teve as par-
ticipações do cantor Eze-
quiel Silva como adorador e 
do primeiro vice-presidente, 
pastor Joinville Albernaz, 
como preletor – destacou a 
necessidade dos obreiros se-
rem mais solícitos para servir 

melhor à obra (1ª Tim 4:15).
Dirigindo-se ao colegia-

do, o presidente fez outros 
esclarecimentos. “Obreiro 
que não participa do Conse-
lho de Ministros fica perdi-
do, cometendo uma série de 
desacertos, justamente por 
não receber informações”, 
alertou. Ordenou que as reu-
niões regionais não se trans-
formem em cultos, “mas que 
tenham caráter deliberativo, 
que cumpram com a sua fi-
nalidade regimental”.

Concluindo, determinou 
que em âmbito ministerial, a 
denominação está proibida 
de convidar bispos ou mesmo 
apóstolos para pregar em seus 
eventos festivos.

Após relatos do CONAMPE 

e UMADEMP, a Secretaria Ge-
ral oficializou documentações 
que excluíram dois obreiros 
(vila dos Remédios) e admis-

sões de novos integrantes do 
colegiado. Dentre os que es-
tão “chegando”, destaque ao 
pastor Jorge Nei Pacifico que 

passa a servir na regional vila 
dos Remédios, igreja no jar-
dim Rochdalle.

Fotos: Célio Campos
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PR. MAXWELL no lançamento do livro que aborda a história assembleiana

PR. ADIEL oficializou a substituição da liderança local impetrando bênçãos aos obreiros: processo natural

PB.  JADIEL assumiu a congregação

EV. WASHINGTON fez ótimo trabalho

MINISTRO LANÇOU LIVRO ORIUNDO DE SUA TESE DE DOUTORADO ABORDANDO A HISTÓRIAS DAS AD’S

No crescente, congregação no jardim CDHU II acusa troca de dirigente

DA REDAÇÃO – Em 10 de ju-
lho foi lançado o livro: “Onde a 
luta se travar: uma história das 
Assembleias de Deus no Brasil” 
(Ed. Prismas), fruto da Tese de 
Doutorado em História de Ma-
xwell Fajardo, pastor do minis-
tério de Perus, congregando na 
sede regional em vila Perus.

Realizado no auditório da 
Faculdade de Teologia Me-
todista Livre no bairro da Li-
berdade, o evento reuniu os 
interessados em conhecer o 
livro e acompanhar o debate 
acadêmico sobre a obra. Parti-
ciparam das discussões o dou-
tor Gedeon Freire de Alencar, 
pós-doutorando da PUC/SP 
que há mais de 15 anos de-

senvolve pesquisas sobre as 
Assembléias de Deus e Gutier-
res Fernandes Siqueira, editor 
do Blog Teologia Pentecostal.

Aliás, para Gutierres Fer-
nandes Siqueira, “o autor faz 
a leitura das tradições assem-
bleianas, especialmente a tra-
dição litúrgica. Nesse aspecto, 
é incrível a unidade e a coesão 
entre os diversos ministérios. 
As diferenças são menores do 
que as semelhanças, mesmo 
entre aqueles que se vendem 
como modernos ou conser-
vadores. Maxwell descreve 
ricos detalhes como um bom 
pesquisador e, também, como 
um membro ativo da igreja”, 
aponta o pesquisador. 

A parte histórica é acrescida 
de artigos e textos produzidos 
nos periódicos assembleianos, 
de maneira que algumas falas 
causam surpresa para quem 
nutre preconceitos contra os 
assembleianos. “É interessan-
te observar que havia debates 
intensos nos jornais e revistas 
da denominação. Nos seus 
primeiros 50 anos fica claro 
o caráter congregacional da 
AD que, aos poucos, passou 
a um modelo centralizador. 
O congregacionalismo deu 
espaço a uma estrutura que 
espelha o presidencialismo 
brasileiro, que valoriza figu-
ras fortes, mas negociado-
ras”, completa Siqueira.

SÃO PAULO/SP – A fria 
quarta-feira, 19 de julho, pôs 
fim aos dois anos e meio de 
gestão eclesiástica, desenvol-
vidos pelo evangelista Wa-
shington Joaquim Viana, na 
qualidade de dirigente da con-
gregação CDHU II, em Perus. 
A saída do obreiro se deu por 
necessidade de tratamento 
destinado à saúde. Em seu lu-
gar, o pastor setorial do CDHU, 
Adiel Pereira, empossou o 
presbítero Jadiel Faverin. Wa-
shington cooperará na sede 
durante o período em que 
perdurar o tratamento.

Cooperado, o culto foi avi-
vado, benção ao povo que su-

perlotou as dependências do 
templo. Várias congregações 
pertencentes ao setor assina-
laram presenças. Conjuntos 
louvaram de forma integra-
da. A cantora Gabriela Faverin 
(sede) foi voz solo no decorrer 
do trabalho.

De posse da palavra, o pas-
tor Adiel inicialmente pregou 
uma mensagem poderosa e 
com tons de despertamento. 
Chamou à atenção da igreja 
para com a necessidade do 
crente se manter cheio da gra-
ça divina. “Crente cheio não 
consegue se conter, tampouco 
é entendido por conta dos que 
vivem no ambiente da carne. 

A autoridade divina para mui-
tos beira loucura”, ensinou.

Inspirado, citou vários per-
sonagens da Bíblia e a diferen-
ça entre ser cheio do Espírito 
Santo e deixar de buscar o 
revestimento santo. “As di-
ferenças são, por si só, enor-
mes. Indicam que vale mais 
a pena estar perto do Senhor 
que assistir as suas operações 
à distância. Estar perto dele é 
manter a chama do avivamen-
to acesa. Essa jamais poderá 
apagar-se”, orientou.

No Ato Administrativo, con-
cedeu palavra ao pastor que 
deixava a liderança do reba-
nho. “E deixo por questões de 

saúde, vez que os esforços que 
faço para locomover-me estão 
prejudicando as articulações 
do tronco. Preciso tratá-lo, po-
rém, não vou parar. Meu com-
promisso com Cristo é de sem-
pre estar na igreja e fazer algo 
de útil à obra. Só tenho em 
agradecer os irmãos por tudo. 
Aprendi muito e sei que vocês 
também cresceram”, salientou. 

Quando chegou à congre-
gação, encontrou cerca de 15 
pessoas. Evangelizou, visitou, 
consagrou e trabalhou com 
muita unidade ao lado dos 
demais obreiros e irmãos. A 
obra cresceu. Departamentos 
infantil, adolescentes, jovens, 
círculo de oração e conjunto 
de varões são realidades em 
meio à igreja que tem feito 
a diferença perante um local 
onde a guerra espiritual se 
mantém travada.

PEDINDO APOIO

Assim que recebeu a oração 
de posse, o presbítero Jadiel Fa-
verin demonstrou humildade, 
pedindo apoio dos liderados. 

“Estou chegando e que-
ro trabalhar, dar sequência 

a tudo quanto fez o meu an-
tecessor e sei que fez muito 
perante as dificuldades de 
locomoção que apresenta. O 
fato de não dispor de pernas 
jamais impediu que ele fizes-
se a obra. Então, nós que não 
utilizamos muletas podemos 
fazer ainda mais. Me ajudem, 
pois sai um homem de Deus e 
entra outro. Vamos vencer em 
nome de Jesus”, rogou.

Fotos: Célio Campos

Alex Fajardo
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ANUALMENTE, o número de participações junto à Escola Bíblica de Férias tem aumentado: interesse por Cristo

DRAMATIZAÇÕES permitiram ampliação no conhecimento bíblico proposto

PEQUENINOS tiveram oportunidade de ‘falar’ com Jesus nos cultos

DRAMATIZAÇÕES permitiram ampliação no conhecimento bíblico proposto

INTERATIVIDADE e participações foi um dos destaques do recesso infantil

CATEDRAL: ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS REUNIU 
INÚMERAS CRIANÇAS DURANTE O MÊS DE JULHOEXCELENTE!

Escola Bíblica de Férias completou 11 anos na sede setorial em Botujuru

DA REDAÇÃO – Evento tra-
dicional e que vem contando 
com a liderança da irmã Marta 
Albernaz, professora na Escola 
Bíblica Dominical e várias vo-
luntárias, a Escola Bíblica de 
Férias foi um marco na traje-
tória infantil neste ano. Cele-
brada nos dias 27, 28 e 29 de 
julho, configurou-se em um 
dos grandes acontecimentos 
hospedados pela Catedral.

No decorrer dos dias, mi-
nistrações de lições bíblicas 
ganharam espaço junto à pro-
gramação, enfocando temas 
que despertaram as atenções 
da garotada. Louvores, ati-
vidades lúdicas, desafios e 
entretenimento, regado aos 
princípios de boa conduta e 
cristianismo, fizeram do acon-
tecimento verdadeiro marco.

Além de garantir a quali-
dade do ensino destinado aos 
pequeninos, a infraestrutura 

foi devidamente destinada 
para acolher as crianças, vez 
que as vans efetuaram o trans-

porte das mesmas, mediante 
o sistema leva-e-traz. 

Guloseimas foram prepa-

radas e servidas a todos, am-
pliando os laços da necessária 
comunhão para que desde 

cedo as crianças cresçam em 
graça e conhecimento da pa-
lavra santa.

CPO. LIMPO PTA./SP – De 
10 a 14 de julho, a Escola Bíbli-
ca de Férias foi a grande atra-
ção destinada para as crianças 
que servem a Deus na sede e 
congregações pertencentes 
ao setor de Botujuru. Pelo 
11º ano, o evento reuniu o 
segmento infantil, permitindo 
integração, socialização, re-
flexões e adorações ao nome 
santo do Senhor. Os pequeni-
nos foram guiados pelo tema 
“Crianças em obra construin-
do um edifício para Deus” 
(Nee 2:18c). Conversões de vi-
das assinalaram positivamen-
te a celebração anual.

Atuando na coordenação 
geral do trabalho, as irmãs 
Anne Eloisy e Luciana da Silva 
se cercaram de operantes líde-
res em meio às congregações, 
fazendo com que o evento 
ocorresse de uma forma pro-
dutiva, envolvente e que so-
bretudo despertasse interes-
se aos menores em dirigir-se 

à casa de Deus, louvando e 
aprendendo acerca de seus 
mistérios maravilhosos.

O eixo temático foi conce-
bido procurando despertar as 
atenções das crianças enquan-
to a palavra era didaticamente 
ministrada. Luciana Santana 
trouxe oportuna palavra sobre 
“O sábio construtor”. Já Fla-
viana Mourão compartilhou 
conhecimentos acerca de “O 
tabernáculo”. Inspirada, a pre-

letora Roberta Puziski discor-
reu suas palavras enfocando 
“A Torre de Babel”. 

Na reta final do evento, ou-
tras duas poderosas preleções 
alcançaram o contingente in-
fantil. Surpresas, os bonecos 
tomaram conta do ambiente 
e facilitaram o entendimento 
da mensagem da cruz de uma 
forma muito lúdica e rentável. 
Fabiana Brandão relatou a his-
tória intitulada “Comprando 

crianças para Deus” com par-
ticipações dos bonecos Zequi-
nha e Silvinha.

Encerrando as ministra-
ções, a irmã Priscila falou so-
bre o tema oficial da festivida-
de, oportunidade em que se 
enfatizou a necessidade e im-
portância em se construir um 
edifício para Deus habitar. O 
exemplo bíblico, fundamenta-
do nas ações responsáveis de 
Neemias foram de grande im-

portância para selar o encon-
tro, despertando e convidan-
do todos que lancem mãos à 
obra santa. As crianças “cons-
truíram” um muro para me-
lhor entender o relato bíblico.

O último dia festivo re-
servou considerações pro-
fundas sobre “O céu”, por 
conta da irmã Milena. Todas 
as crianças das congregações 
estiveram reunidas na sede 
setorial, complementando 
o aprendizado recebido nos 
dias que antecederam a ida 
à sede. Após se submeterem 
aos desafios, aprendizado, 
adorações e audições da pa-
lavra, dispuseram de brinca-
deiras e se confraternizaram 
mediante farta mesa de gu-
loseimas disponibilizada aos 
pequeninos. 

Responde pela direção se-
torial o pastor Geraldo dos 
Santos. A regional campo-lim-
pense tem como presidente o 
pastor Eliseu Rodrigues.

Fotos: Mídia AD Perus

Flaviana Mourão
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IGREJA em fase de construção: importância de contribuir com as missões

ÓRFÃOS se alegram perante membros da caravana de obreiros brasileiros

VISITAS constataram que os resultados dos investimentos são impressionantes

EVENTOS reuniram milhares de pessoas, famintas pela palavra do Senhor

MISSª testemunhando em culto

PR. JEFFERSON: vaso preparado

AO LADO dos ministros, igreja africana é registrada momentos antes de candidatos descerem às águas: vitórias colecionadas pelo ministério e alegria no céu por soldados de Cristo em marcha

EVANGELISMOS, VISITAS, CULTOS AO AR LIVRE, AÇÕES ADMINISTRATIVAS E BATISMO EM ÁGUAS

“OPERAÇÃO ÁFRICA”

Na próxima edição, reportagem completa destacando a presença do 
presidente (inter) nacional do ministério da AD Perus, o pastor doutor 
Elias Cardoso, que foi à África junto dos membros da diretoria do Con-
selho Nacional de Missões de Perus (CONAMPE) e demais ministros. 
Presenças que configuraram na promoção de vários conclaves (EBFO, 
CIBEMP) e ações missionárias em campo, como visitas a orfanato, pre-

senças junto aos lares, promoções de cultos ao ar livre e a realização de 
um grandioso batismo, selando como positiva a estadia dos obreiros no 
continente que cada vez mais precisa de Deus. A sede pela palavra é tão 
grande que uma caravana de irmãos deixou o Malawee, a bordo de um 
caminhão, viajando mais 1300 quilômetros até Moçambique, para parti-
cipar dos eventos festivos da igreja. Detalhes na próxima edição.

Fotos: Divulgação
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PR. EDIVAN saudou os participantes e agradeceu as caravanas presentes aos eventos

COMPONENTES se alegraram e renderam gratidão ao Senhor por ano vitorioso

MINISTÉRIO feminino demonstrou a tradicional força durante a realização do pré-CIBEMP

JANUÁRIA/MG - Nos dias 5 e 6 de maio foram realizadas as edições anuais 
da Escola Bíblica Fraternal de Obreiros (EBFO) e o pré-Congresso de Irmãs Be-
neficentes Evangélicas do Ministério de Perus (CIBEMP). À frente dos trabalhos 
figurou o líder regional, pastor Edivan Bonifácio de Lima e um grupo de valoro-
sos obreiros que ofereceram todo o sustentáculo para que os eventos aconte-
cessem conforme as expectativas traçadas.

Desde a abertura, ocorrida no dia 5, se estimou quão grandes seriam as bênçãos der-
ramadas pelo Eterno. Louvores congregacionais, testemunhos, comunhão e compareci-
mento maciço do povo à casa de Deus culminaram no grande ato inaugural. Emoções e 
certeza que o Senhor novamente foi o arquiteto de toda a programação lançada.

Após os devocionais, meditações introdutórias à palavra e celebrações de 
júbilos, a mensagem foi pregada com inspiração. Fez uso da oportunidade o 
pastor presidente da regional paulistana em vila dos Remédios, Renato Maxi-
mino. O Eterno se encarregou de fazer do obreiro um instrumento multiuso em 

sua presença e todos foram abençoados.
O sábado se transformou em um dia de muitos acontecimentos. Os perío-

dos matutino e vespertino foram ocupados por plenárias da Escola Bíblica Fra-
ternal de Obreiros (EBFO), congregando ministros, obreiros e demais lideranças 
que se enveredaram pelos caminhos da amplitude em conhecer mais a palavra 
para servir melhor ao Senhor e à igreja em suas necessidades. Foi benção pura, 
tanto que a voz corrente apontou para uma das maiores escolas realizadas em 
âmbito regional.

À noite, o grande evento de encerramento, comportou em sua essência a 
comemoração da edição anual do pré-Congresso de Irmãs Beneficentes Evan-
gélicas do Ministério de Perus (CIBEMP). Sob liderança da missionária Edjane 
Araújo, o maior evento feminino contou com as presenças de caravanas de 
toda a regional que juntas adoraram ao Senhor por mais um ano de grandes 
conquistas e expectativas superadas.

MAIO DE REALIZAÇÕES: REGIONAL JANUÁRIA PROMOVEU PLENÁRIA DA EBFO CONCLAVE DO PRÉ-CIBEMP 

JARDINOPOLIS: SEXTO ANIVERSÁRIO DO CÍRCULO DE ORAÇÃO

JARDINÓPOLIS/SP – Sob o 
tema “Do Senhor vem a mulher 
prudente” (Pv 19:14), a congrega-
ção local festejou com toda a ale-
gria a passagem do sexto aniver-
sário de existência do conjunto 
de intercessão. Momentos onde 
as mãos poderosas do Eterno se 
estenderam e derramaram bên-
çãos aos que se apresentaram de 
coração puro e reto ao santuário. 
O evento se processou nos dias 

28 e 29 de abril.
Igreja pertencente a regio-

nal em Ribeirão Preto/SP, pre-
sidida pelo pastor Davi do Nas-
cimento, trabalhou com muita 
eficiência, convidando carava-
nas, recepcionando irmãos e 
amigos visitantes, de sorte que 
o templo se mostrou repleto 
durante todos os dias em que 
a celebração perdurou.

Caravanas – e foram várias 

– que visitaram o trabalho se 
alegraram, foram abençoadas 
e ainda tiveram oportunida-
des de adorar ao Senhor.

Nas ministrações, a tarefa 
foi dividida entre a diaconisa 
Lilia Marcia e o presbítero Sid-
nei (ambos da sede).

Responde pela direção da 
igreja na cidade o pastor An-
tonio Balbino e sua esposa, a 
diaconisa Eva Maria.

Divulgação
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ISAC tem atuado de uma forma positiva perante o parlamento paulistano

GERSINHO (ao microfone) ressaltou e reconheceu a importância das igrejas perante a cidade que administra

IVANILDO cantou no encontro caieirense PR. ANDRÉ Bueno foi o orador da plenáriaGERSINHO elogiou o vereador pela atitude CÉLIO Campos assessora o legislativo local PR. EUDES tomou atitude acertada: elogios

O trabalho do vereador Isac Félix na Câmara Municipal de SP

REPRESENTANTE CAIEIRENSE NA CÂMARA INICIA REORGANIZAÇÃO DA BASE EVANGÉLICA NA CIDADE

Na Câmara Municipal de 
São Paulo, o Vereador Isac Fé-
lix (PR/SP), que teve uma ex-
pressiva votação na Região de 
Perus, tem trabalhado muito 

em seu primeiro mandato.
Além da presença constan-

te nos debates em Plenário, 
ocupa a vice-presidência da 
Comissão Permanente de Fi-

nanças e Orçamento, uma das 
mais importantes da Câmara e 
integra a Comissão Extraordi-
nária Permanente dos Direitos 
da Criança, do Adolescente e 
da Juventude. 

É relator da Comissão Par-
lamentar de Inquérito – CPI 
constituída para investigar os 
grandes devedores da dívida 
ativa tributária do Município 
de São Paulo. 

Isac Félix lembra que a 
dívida ativa supera R$ 100 
bilhões de reais e afirma: “A 
CPI já teve êxito, graças ao 
comprometimento de to-
dos os vereadores que dela 
participam. Na Câmara, foi 

aprovado o Projeto de Lei do 
Executivo nº 277/2017, enca-
minhado a pedido da CPI, que 
institui o Programa de Par-
celamento Incentivado – PPI 
que deverá arrecadar cerca 
de R$ 1 bilhão em dívidas tri-
butárias e administrativas de 
contribuintes em atraso, em 
especial de IPTU e ISS”. 

O Projeto, transformado 
na Lei nº 16.680, de 04 de 
julho de 2017, contempla 
ainda uma anistia para as 
entidades religiosas que de-
vem até R$ 120 mil em IPTU 
à Prefeitura. As multas do 
Programa de Silêncio Urba-
no – PSIU aplicadas até 31 de 

dezembro de 2016 também 
não serão cobradas.

“A inclusão da anistia 
para as entidades religiosas 
foi resultado de um trabalho 
da bancada de Vereadores 
da Frente Parlamentar Cris-
tã em Defesa da Família, da 
qual tenho a satisfação de 
participar,” assinala o Verea-
dor, da Igreja Batista.

O Vereador Isac Félix tem 
procurado atender os mora-
dores de São Paulo em suas 
demandas e seu Gabinete na 
Câmara está sempre aberto 
para atender  a todos que o 
procuram. O telefone do Ga-
binete é 3396-4897.

CAIEIRAS/SP – Sábado, 
29 de julho, pode ter sido um 
marco em termos de repre-
sentatividade evangélica no 
município, a partir de um café 
promovido pelo pastor Eudes 
Meira, vereador no município 
da Grande SP. Há tempos que 
o segmento evangélico não se 
reunia, tampouco tinha voz em 
meio a Administração  ao Mu-
nicipal. Para se ter ideia da cri-
se representativa, a última vez 
que o parlamento local contou 
com evangélicos foi na legisla-
tura 97 – 00, com quatro verea-
dores eleitos. Parou por aí.

Em termos de conceito, 
Eudes Meira destacou que 
a igreja não é política mas 
existe em meio a um estado 
gerenciado por ações políti-
cas. “Acompanhamos as di-
ficuldades, portas fechadas 
e indiferenças com que tra-
taram a igreja como institui-

ção. Graças a Deus essa visão 
começou a mudar. Ter repre-
sentantes nos parlamentos é 
ter voz ativa perante o que 
se processa em nossa socie-
dade”, descreve.

O encontro, que reuniu o 
ministério de Perus e outras 
dezenas de lideranças per-
tencentes as mais diversifi-

cadas denominações, pau-
tou em louvores, adorações, 
anúncios de medidas con-
juntas a serem tomadas e 
foi encerrado mediante uma 
oportuna palavra pregada 
pelo pastor André Bueno 
(vila Santa Maria). O cantor 
convidado especial foi Iva-
nildo Silva.

AÇÕES CONCRETAS

Em manifestação, o prefei-
to Gerson Romero, o Gersinho, 
elogiou a atitude do vereador. 
“Estávamos à espera de um 
gesto tão   importante como 
este, e graças a Deus coube ao 
‘pastor Eudes’ resgatar essa 
prática. Não tenho quaisquer 

dúvidas que os evangélicos 
fazem muito pelo município, 
gozam do meu apoio, carinho 
e respeito”, elogiou.

Antes de encerrar, anunciou 
através de sua assessoria, que 
a Prefeitura fará um censo na 
cidade, levantando indicadores 
com foco nas igrejas, membra-
sia, ações e projetos sociais e 
parcerias que sejam comuns, 
sempre contemplando todas 
as denominações em torno 
de um objetivo maior que é a 
evangelização da cidade. 

Um movimento denomi-
nado “Aviva Caieiras”, que terá 
como promotor o próprio Go-
verno Municipal, começa a ser 
projetado. “Queremos a união 
dos evangélicos e isso é possí-
vel. Precisamos de conversar, 
integrar, trazer para o debate o 
que pensam as igrejas e no que 
elas poderão somar para o bem 
da coletividade”, completou.

Fotos: Charles Santos
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PR. MARCIO Falcão compartilhou conhecimentos, a exemplo de outros que atuaram como oradores no evento

PELA primeira vez, regional caieirense organizou algo com grande apelo temático como é a Reforma

CORAL do Jd. Bandeirantes estreiou no encontro

SEDE MORATENSE PROMOVEU ENCONTROS COM “PANO DE FUNDO” VOLTADO À REFORMA PROTESTANTE

REFORMA: CAIEIRAS PROMOVEU ENCONTROS TEMÁTICOS

FCO. MORATO/SP – Inti-
tulados como “Terças Teoló-
gicas – Pilares da Fé”, os dias 
4, 11, 18, 25 e 29 de julho se 
configuraram em ricas opor-
tunidades para que toda a 
liderança eclesiástica e de 
departamentos se alicerças-
se mediante a sistemática 
obtenção de conhecimentos, 
sempre atrelados à Reforma 
Protestante que completa 
500 anos em outubro.

Em suma, entende-se por 
Reforma Protestante um mo-
vimento reformista cristão 
desencadeado no início do 
século XVI, por intermédio 
do monge agostiniano Marti-
nho Lutero, quando publicou 
95 teses de sua autoria, afi-
xando-as na porta da igreja 
do castelo de Wittenberg. O 
documento protestava contra 
diversos pontos doutrinários 
defendidos pela Igreja Ca-
tólica, além de propor uma 
reforma ao catolicismo ro-
mano. Em meio às críticas, 
verdades como “o justo vi-
verá por sua fé” e revelações 
bombásticas contra a explo-
ração do povo em nome de 
Deus implodiram a unicidade 
da igreja e dali se originaria o 

protestantismo.
Por iniciativa do depar-

tamento de Educação Cristã 
da regional, o evento ganhou 
corpo, incentivado pelo pas-
tor Josué de Oliveira Ottávio, 
presidente regional. O líder 
aproveitou do expediente e 
celebrou o Encontro Anual de 
Corais, no dia 29.

Os oradores foram minis-
tros dotados de extensos co-
nhecimentos em relação ao 
tema central. Pastores Ma-
xwell Fajardo, Israel Januário 
da Fonseca, evangelista Fer-
nando Cardoso, pastores An-
tonio Oliveira e Marcio Falcão, 
formaram o rol dos que minis-
traram sob o eixo temático.

Em âmbito ministerial, a 
AD Perus tem incentivado que 
regionais, setores e mesmo 
congregações, se valham do 
tema oportuno para ampliar 
a oferta de conhecimentos 
históricos, versando o protes-
tantismo e envolvendo todas 
as classes organizadas no seio 
da igreja que se envolvam 
das mais variadas formas, 
celebrando os 500 anos de 
protestantismo, oficialmente 
comemorados no dia 31 de 
outubro (1517 – 2017).

ENCONTRO DE CORAIS

O evento, que ocorreu pelo 
11º ano seguido, foi uma benção 
em termos de participações de 
coristas que compareceram ao 
templo-sede e apresentaram 
aos céus os louvores ensaiados 
e preparados para adorar ao Pai.

No total nove corais se apre-
sentaram, todos sob o tema 
“Somente a Deus Glória! O 5º 
Pilar da Fé”. Representações das 
igrejas parque 120, vila Suíça, 
sede, jardim dos Bandeirantes, 
coral Corbã, jardins Esperança, 
Antomar, Batista Genari e Sub-

sede. Destaque ao mais novo 
coral que se instituiu na regio-
nal, pertencendo ao jardim dos 
Bandeirantes que foi devida-

mente acolhido pelos demais.
Antes de encerrar o evento, to-

dos entoaram o hino 10, da Harpa 
Cristã (Glória a Deus, o pai Eterno).

CAIEIRAS/SP – Sob lideran-
ça do pastor presidente, Eli-
ziário Santos, a sede regional 
promoveu três cultos temáticos 
alusivos às celebrações que se 
processam diante das come-
morações dos 500 anos desde 
a Reforma Protestante (1517) 

até os dias atuais. Uma série 
de compartilhamentos foram 
repartidos em meio aos que se 
interessaram pelo assunto.

Três temas foram objetos de 
análises, estudos e dissertações: 
“Sola Scripture e Solis Christus” 
(Somente as Escrituras e Somen-

te Cristo), “Sola Gratia e Sola 
Fide” (Somente a Graça e So-
mente a Fé) e “Soli Deo Gloria” 
(Glória Somente a Deus).

Trabalharam os enunciados  
a diaconisa Vera Santos, pastor 
Márcio Falcão e o cooperador 
Vinícius Valerian.

Fotos: Mídia AD Perus/Fco. Morato

Reprodução
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MEMBRASIA demonstrou elevado grau de interesse em se tratando do assunto Reforma Protestante: presenças

PRESIDENTE participou ativamente dos debates, figurando como o orador oficial da noite inaugural da Semana

PR. ISRAEL Januário

PR. ISRAELPR. JOSUÉ PR. EDSON PR. ‘ZÉ ANTONIO’

PR. JOINVILLE Albernaz

PR. ANTONIO

PR. FLÁVIO Pena

PR. ANTONIO Calixto

MISSª VALDECIR

PR. DAVID Habacuque

Plenárias com foco aos 500 anos desde a Reforma
Protestante ocorreram no jardim Cachoeira

TEMATIZARAM CONSIDERAÇÕES JUNTO À SEMANA TEOLÓGICA EM TAIPAS“ÉTICA E
RELIGIÃO”

SÃO PAULO/SP – De 16 a 
22 de julho, a sede regional 
local, presidida pelo pastor 
José Antonio de Farias Filho, 
promoveu e hospedou plená-
rias dentro da Semana Teoló-
gica, aludindo-se aos 500 anos 
desde que eclodiu a Reforma 
Protestante, arquitetada pelo 
monge agostiniano Martinho 
Lutero. Líderes e membros 
tiveram oportunidades de co-
nhecer mais sobre o assunto, 
ouvindo oradores de aprofun-
dado conhecimento no tema.

Pela ordem dos dias, 
atuaram como oradores os 
pastores Israel Januário da 
Fonseca, Josué de Oliveira Ot-
tavio, Marcos Moraes, Israel 
de Almeida, Edson Arantes e 
Antonio de Oliveira. Cada um 
dos palestrantes escolheu um 

tema para explanar, sempre 
tendo como pano de fundo o 
grande movimento que cul-
minou com o fim d soberania 
da igreja católica junto à fé 
das pessoas, decorrentes de 
revelações bombásticas evi-
denciadas por Lutero.

Paralelamente, muitas 
adorações e louvores por 
conjuntos da sede regional e 
mesmo cantores que se va-
leram dos cultos para apre-
sentar ao Eterno as suas 
ofertas como sacrifícios. 
Deus trabalhou, o povo foi 
devidamente edificado e a 
regional novamente se inse-
riu na ordem do dia perante 
um momento tão relevante 
para o protestantismo como 
são esses cinco séculos des-
de o ocorrido em 1517.

SÃO PAULO/SP – De 3 a 9 
de julho, a sede regional pro-
moveu a já tradicional semana 
que propõe debates teológi-

cos à luz da Bíblia. Neste ano, 
dentro da disciplina “Ética e 
Religião”, vários conhecimen-
tos foram compartilhados aos 

presentes que compareceram 
em elevado número.

Nos dias, departamentos 
musicais integrados adora-
ram ao Senhor, assim como 
louvaram ao Criador vários 
cantores da sede e setores 
adidos à regional.

Abrindo o rol dos orado-
res, o pastor presidente da 
AD Perus, doutor Elias Car-
doso, falou na abertura. Se 
fez acompanhar da esposa, a 
missionária Lígia Cristina Ma-
rins Cardoso.

Nos dias seguintes, atua-
ram os pastores e oradores 
Israel Januário da Fonseca, 
Joinville Albernaz, Antonio 
Calixto Vasconcelos, David 
Habacuque, Flávio Pena e a 
psicolóloga e missionária Val-
decir Salomão.

A Semana Teológica em 
âmbito regional tem a orga-
nização do pastor Antonio de 
Oliveira enquanto que o pas-
tor presidente regional é Wag-
ner Luis dos Santos. 

Andréa Fonseca

Fotos: Mídia AD Perus/Taipas
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TEMPLO se tornou pequeno novamente perante o elevado número de congressistas: comunhão e avivamento

IRMÃS adoraram integradas durante evento de apelo missionário

CASAL pastoral se alegrou muito MISSª Rúbia pregou na 6ª feiraCRISTINA Ramos adorou ao Pai FERNANDA cantou no evento RUTE foi usada na ministração

VILA PERUS EXPERIMENTOU O PENTECOSTES DURANTE EDIÇÃO ANUAL DO PRÉ-CIBEMP 

IGREJA MANIFESTOU
ALEGRIA EM BELO HORIZONTE

A FOTO

A FRASE

SÃO PAULO/SP – Sob o 
tema “Mulheres revestindo-se 
da graça para chegar a unida-
de da fé e do conhecimento 
do filho de Deus” (Ef 4: 12,13), 
o segmento feminino da re-
gional local promoveu m dos 
maiores pré-Congresso de 
Irmãs Beneficentes Evangé-
licas do Ministério de Perus 
(CIBEMP), nos dias 27, 28 e 
29 de julho. Verdadeiramen-
te as mãos santas do Senhor 
se estenderam e derrama-
ram incontáveis bênçãos so-
bre o evento.

Liderada pelo pastor presi-
dente Joel Barbosa, a regional 
se uniu a partir de outros de-
partamentos e ofereceu toda 
a infraestrutura necessária 

para que as irmãs celebras-
sem o maior acontecimento 
feminino regional do ano sob 
as expectativas traçadas. Na li-
derança geral como coordena-
doras atuou a missionária Sue-
li da Silva Barbosa e demais 

membros da diretoria que se 
mostrou muito atuante.

Neste ano foi a sétima vez 
que a regional hospedou e 
promoveu o evento de gran-
deza maior envolvendo o seg-
mento feminino. E a cada ano 

Deus tem feito grandes coi-
sas, tanto que a glória divina 
revelada foi algo que beirou 
o indescritível. A comunhão 
foi outro ponto de destaque 
da festividade.

Além do vocal que congre-

gou centenas e centenas de 
irmãs, passaram pelo concla-
ve as cantoras Cristina Ramos 
e Fernanda Kadosh. Foram 
usadas de uma maneira estu-
penda, invocando e contando 
com a presença incomparável 
do Espírito Santo.

A festividade se comple-
tou mediante as poderosas 
mensagens de fé e trans-
formações que emanaram 
desde o trono da graça e se 
materializaram nas vozes das 
preletoras, missionárias Rú-
bia Araújo e Rute Moura. Fo-
ram instrumentos especiais 
ante o poder divino e junto 
da multidão, foram tocadas 
poderosamente pelas mãos 
santas do guarda de Israel.

BELO HORIZONTE/MG - De 
7 a 9 julho, o setor local, presi-
dido pelo pastor Dario Fausti-
no Barros, promoveu e hospe-
dou festividade missionária. A 
igreja se preparou e recebeu 
uma caravana de irmãos per-
tencentes à sede regional, em 
Francisco Morato/SP, na pes-
soa do líder do departamento 
regional de Missões, evangelis-
ta Fernando Barbosa e equipe.

A comunhão foi estreitada, 
o povo se alegrou e o nome 
poderoso do Deus de Jacó 
se fez louvar mediante ado-
rações, testemunhos, ações 
evangelísticas e de desperta-
mento da igreja, visitas, cultos 

ao ar livre e celebrações nas 
noites de grande ajuntamento 
de pessoas.

Na qualidade de convida-
dos especiais, o cantor Alexan-
dre Araújo foi poderosamente 
inspirado e usado nas práticas 

decorrentes dos louvores en-
quanto que o pastor David Gre-
gório foi o instrumento prepa-
rado pelo Eterno para pregar 
e distribuir bênçãos que o Pai 
manifestou através do uso sis-
temático de seu servo.

No destaque, o pastor presi-
dente da AD Perus em Moçam-
bique, Salomão Bitone. Ao lado 
de valorosos obreiros locais e 
mediante apoio do CONAMPE, o 
evangelho tem sido pregado de 
forma sistemática no país afri-
cano, onde Deus tem operado e 
vidas aceitado a Jesus, arrepen-
dendo-se de seus pecados e crido 
na vida eterna. Obreiro destemi-
do este.

“Sem a graça somos 
acantonados em nossos 
becos sem saída e fa-
dados aos nossos gritos 
sem resposta”

(Valdir Steuernagel, pastor curi-
tibano e integrante da Aliança Cristã 
Evangélica do Brasil e Aliança Cristã 

Evangélica Mundial)

Divulgação

Fotos: Reprodução

Fotos: Vanir Oliveira
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SUPEROU!

DA REDAÇÃO – Quatro dias 
e oito cultos foram suficientes para transformar a edição “51” do congresso 

da União de Mocidade da Assembléia de Deus do Ministério de Perus (UMADEMP), na maior 
concentração de jovens já vista no s últimos tempos em se tratando de evento dessa modalidade. 
Milhares e milhares de jovens se dirigiram à Catedral, superlotando-a, a exemplo daquilo que 
fizeram os adolescentes, durante congresso que antecedeu aos mancebos. Os cultos perduraram 
de 13 a 16 de julho e patrocinaram verdadeira revolução às vidas.

No maior evento congregacional envolvendo jovens em nível de estado e um dos maiores do Brasil, 
o tema central da celebração foi “Deus está aqui” (Gn 28:16). O enunciado foi experimentado por con-
ta dos que assinalaram presenças á grandiosa festa, a partir de poderosas, impactantes, oportunas e 
inspiradoras mensagens pregadas por conta de consagrados preletores: pastores Gilmar Santos (quinta 
e sexta-feiras), Rafael Belo (sábado cedo), Renan de Mello (sábado à tarde), Napoleão Falcão (sábado à 
noite), Rafael Belo (domingo cedo), André Matias (domingo à tarde) e Napoleão Falcão (domingo à noite).

Diferentemente do que ocorreu nas celebrações do cinquentenário da festa, quando se ofe-
receu um evento assinalado pela emoção e devoção aos que ajudaram a construir a grandeza 
do que representa a UMADEMP, neste ano a celebração juvenil optou em conceber uma festa 
contagiante, onde a grande produtividade técnica, misturada às luzes e sonorização exemplar, 
deram o tom da comemoração presidida em âmbito nacional por conta do pastor Flávio Pena e 
um sem-número de colaboradores que auxiliam-no dentro e fora da diretoria.

Tradicional, o vocal impactou nas oportunidades que teve para se apresentar. Sempre 
bem acompanhado por músicos de qualidade e regentes que interagiram o tempo todo duran-
te as apresentações, deixou claro que a qualidade dos louvores em adorações ao Senhor foram 
preponderantes para a manutenção da glória santa em meio ao espaço onde se reuniram nesses 
quatro dias memoráveis.

Por falar em adoração, o “time” dos que se apresentaram, cooperando com os vocalistas igual-
mente agregou qualidade à festa. Grupo “Kainon”, dupla “Canção e Louvor”, Cleiton Queiroz, 
Alisson e Neide, David Lima, quarteto “Gileade” e a cantora Eyshila complementaram lindíssi-
mas canções que os chamados “pratas-da-casa” se encarregaram de entoar, demonstrando que o 
AD Perus dispõe hoje de um catálogo impressionante de adoradores em meio às regionais.

Disparadamente consolidando-se como o maior congresso da atualidade quando confron-
tado com a própria história, a UMADEMP acertou a mão, valendo-se única e tão somente das 
dependências da Catedral para a realização dos cultos. Como referência, o templo simplesmente 
se manteve abarrotado o tempo todo, patrocinando poder maior de concentração aos jovens 
perante o que lhes fora ministrado à luz da poderosa palavra santa.

Dentro os grandes avanços notados, transmitir todos os cultos noturnos mediante intérpre-
tes de LIBRAS, foi outra tacada positiva do evento. A iniciativa proposta pelo departamento de 
Mídia e prontamente aceita pela liderança juvenil, pode representar a virada de uma nova pá-
gina na história da AD Perus concernente ao pacote de acessibilidade que vem sendo proporcio-
nado aos que se dirigem aos eventos de magnitude concebidos pelo ministério assembleiano que 
mais cresce no Brasil. Pequenos gestos que agigantam, de fato.

REGÊNCIA atuou sob inspiração divina COMUNHÃO foi estreitada entre jovens

Primeiro congresso após os 50 anos de existência da festa consolidou-se 

como o “maior de todos”

ADORAÇÕES figuraram como um dos pontos elevados do conclave juvenil em 2017 CLAYTON Queiroz empolgou novamente DAVID Lima interpretou linda canções GRUPO Kainón voltou a Perus após anos QUARTETO Gileade brilhou durante apresentações

Pr. Gilmar Santos Pr. André Marias
Pr. Renan di Melo

Fotos: Mídia AD Perus
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SUPEROU!

Tradicional, o vocal impactou nas oportunidades que teve para se apresentar. Sempre 
bem acompanhado por músicos de qualidade e regentes que interagiram o tempo todo duran-
te as apresentações, deixou claro que a qualidade dos louvores em adorações ao Senhor foram 
preponderantes para a manutenção da glória santa em meio ao espaço onde se reuniram nesses 
quatro dias memoráveis.

Por falar em adoração, o “time” dos que se apresentaram, cooperando com os vocalistas igual-
mente agregou qualidade à festa. Grupo “Kainon”, dupla “Canção e Louvor”, Cleiton Queiroz, 
Alisson e Neide, David Lima, quarteto “Gileade” e a cantora Eyshila complementaram lindíssi-
mas canções que os chamados “pratas-da-casa” se encarregaram de entoar, demonstrando que o 
AD Perus dispõe hoje de um catálogo impressionante de adoradores em meio às regionais.

Disparadamente consolidando-se como o maior congresso da atualidade quando confron-
tado com a própria história, a UMADEMP acertou a mão, valendo-se única e tão somente das 
dependências da Catedral para a realização dos cultos. Como referência, o templo simplesmente 
se manteve abarrotado o tempo todo, patrocinando poder maior de concentração aos jovens 
perante o que lhes fora ministrado à luz da poderosa palavra santa.

Dentro os grandes avanços notados, transmitir todos os cultos noturnos mediante intérpre-
tes de LIBRAS, foi outra tacada positiva do evento. A iniciativa proposta pelo departamento de 
Mídia e prontamente aceita pela liderança juvenil, pode representar a virada de uma nova pá-
gina na história da AD Perus concernente ao pacote de acessibilidade que vem sendo proporcio-
nado aos que se dirigem aos eventos de magnitude concebidos pelo ministério assembleiano que 
mais cresce no Brasil. Pequenos gestos que agigantam, de fato.

Confira fotos, vídeos e outras matérias em ADPERUS.COM.BR

EM MEIO a uma megaprodução, congresso da UMADEMP arrastou milhares de jovens aos pés de Cristo

ALISSON E NEIDE invocaram ao Senhor com afinação REGÊNCIA atuou sob inspiração divina

Primeiro congresso após os 50 anos de existência da festa consolidou-se 

como o “maior de todos”

QUARTETO Gileade brilhou durante apresentações CANÇÃO E LOUVOR: adorações unissonas EYSHILA louvou no culto de encerramento

Pr. Renan di Melo Pr. Rafael Bello
Pr. Napoleão Falcão
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EVENTO realizado em praça pública democratizou acesso do povo à igreja e demonstrou força do ministério

ADOLESCDENTES foram cheios da graça e glória celestial durante os cultos que assinalaram o pré-congresso JUVENTUDE e liderança se uniu para oferecer o melhor ao Senhor e foram recompensados fielmente

CATANDUVA/SP – Nos dias 
30 de junho, 1 e 2 de julho, a 
sede regional local, presidi-
da pelo pastor Isaías da Silva, 
promoveu um grande evento 
comemorativo assinalando as 
edições anuais dos prés-con-
gressos do CAMP e da UMA-
DEMP. As mãos divinas se 
mantiveram estendidas sobre 
o povo que foi vivificado pelo 
poder celestial durante as me-
moráveis noites.

Sob união e compartilha-
mento de forças e objetivos, 
adolescentes e mocidade fo-
caram fazer o melhor ao Se-
nhor e isso culminou com um 
derramamento de bênçãos de 
há tempos contemplado na 
igreja. Junto dos departamen-
tos, a membrasia e demais 
convidados completaram o rol 
dos que procuraram encher o 
reservatório espiritual de bên-
çãos e graça superabundante.

Sempre tendo a liderança 
geral do pastor Isaías, respon-

sáveis pelos departamentos 
tiveram oportunidades e tra-
balharam com muita compe-
tência perante os cultos, tanto 
que no dia 30, após os louvo-
res coletivos, a oportunidade 
foi ofertada à dupla “Joanes-
burgo e  Eliabe” (Catedral), 
que sob as permissões divinas, 
tiveram ótima performance. A 
mensagem inspirada, pregada 
pelo pastor André Matias, se-
lou com a qualidade de sem-
pre o primeiro dia festivo.

As cooperações foram algo 
que marcaram os eventos. 
Além de membros da diretoria 
nacional do CAMP, caravanas 
de adolescentes das regionais 
Catedral e de Mauá/SP, se so-
maram aos que se posiciona-
ram na qualidade de servos e 
o nome do Criador foi adorado 
com muita força e satisfação. A 
dupla “Joanesburgo e  Eliabe” 
(Catedral) louvou novamente 
e o Espírito Santo decidiu usar 
com toda a magnitude o pas-

tor Sineilton Leal.
O agir divino foi tão eviden-

te que no decorrer dos dias, a 
comissão organizadora listou 
seis pessoas tendo recebido 
o batismo com o Espírito San-
to e outras quatro decidiram 
aceitar a Jesus, curvando-se 
perante a poderosa palavra di-
vina que foi pregada de forma 
esclarecedora e aprofundada 
pelos oradores. Todos se ma-
ravilharam com a obtenção de 
importantes resultados.

ENCERRAMENTO NA RUA

A celebração do encerra-
mento festivo das comemora-
ções conjuntas envolvendo os 
departamentos CAMP e UMA-
DEMP, se processou na praça 
pública da cidade. Movimenta-
da, ganhou um colorido especial 
onde a igreja dotou o local de 
infraestrutura para arregimentar 
as crianças, instalou som e cul-
tuou ao Senhor, mediante lou-
vores dos departamentos, convi-
dados especiais, testemunhos e 
pregação da palavra divina.

 Dezenas e dezenas de cida-
dãos tiveram oportunidade de co-
nhecer o trabalho sério e focado 
que a igreja realiza na cidade. Den-
tre as personalidades, destaque 
ao comparecimento do prefeito 
municipal, que além de honrar a 
igreja e seus departamentos, teve 
a oportunidade de igualmente ser 
evangelizado e receber as orações 
dos santos em seu favor.

IGREJA SE UNIU EM CATANDUVA PARA CELEBRAR OS PRÉS-CAMP E UMADEMP DEBAIXO DE GLÓRIA
Fotos: Divulgação
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BENÇÃOS foram derramadas sobre o povo durante cultos comemorativos ao aniversário do grupo de varões

CONJUNTO formado pelas irmãs ressaltou a união e força do setor em meio á regional mauaense: festa

COOP. Carlos pregou na aberturaLOUVORES exaltaram Deus e o pentecostes foi derramado LIDERANÇA se mostrou maravilhada perante os resultados

Varões da regional Taipas se confraternizaram no terceiro aniversário de existência

Grupo setorial de irmãs alcançou 27 anos na sede setorial em Guaianases

SÃO PAULO/SP – Nos dias 
28, 29 e 30 de julho, o depar-
tamento de verões da regio-
nal Taipas esteve em festa. O 
grupo celebrou com maestria 
a passagem do terceiro aniver-
sário perante a face do Rei. O 
Eterno derramou bênçãos, o 

povo se alegrou, de maneira 
que o ocorrido foi verdadeiro 
marco na trajetória dos com-
ponentes em meio à igreja 
que cooperou maciçamente 
nos dias comemorativos.

Presidida pelo “componen-
te” e pastor Wagner Luiz dos 

Santos, a regional arregimen-
tou um vocal com cerca de 280 
vozes, oriundas de todas as 
igrejas e setores da regional. 
Na liderança do departamen-
to trabalharam o presbítero 
José Antonio, cooperadores 
João Lima e Abraão Ferrei-

ra enquanto que na regência 
atuaram Marcos, Deivison e 
Samuel.

“Precisamos entender e 
viver na qualidade de servos 
úteis à obra a cada dia, sem-
pre nas conformidades do que 
quer o Senhor”, testificou o 
regente Deivison Silva, diá-
cono que falou em nome dos 
demais líderes de conjuntos 
varonis participantes do tra-
balho.

Ostentando ternos pretos, 
camisas brancas e gravatas 
azuis, componentes fizeram 
bonito. Louvaram santidade 
eterna com vigor e simplici-
dade. O Espírito Sasnto des-
ceu e tomou conta dos cultos 
que resultaram em um grande 
avivamento e renovações pa-
trocinadas aos corações dos 
que se colocaram na presença 
do Eterno. Noites marcantes, 

protagonizando inúmeras mu-
danças nas condutas espiritu-
ais de muitos.

O tema que embalou o 
evento foi “Deus há de julgar 
os segredos dos homens, por 
Cristo Jesus” (Rm 2:16). E a 
partir dele a palavra foi pre-
gada pelo cooperador Carlos 
Martelli, pastores Ivair Albano 
Marques e Daniel Marques. O 
Senhor abalou as estruturas 
da sede, concedendo graça, 
sabedoria e inspiração aos 
seus instrumentos.

Além do vocal aniversarian-
te, foi possível ouvir vozes em 
adoração ao Salvador, através 
das inspiradas participações 
da cantora Ana Caroline, du-
pla “Rebeca & Raquel” e ainda 
o vocal masculino “Pedra An-
gular”, formado por membros 
de uma casa de recuperação 
na cidade de Nova Odessa/SP.

SÃO PAULO/SP – De 7 a 9 
de julho, a sede setorial local, 
liderada pelo pastor Djalma 
Rios, promoveu cultos festivos 
em adoração ao Senhor, alu-
dindo-se aos 27 anos de vida 
abundante e vitoriosa experi-
mentado pelo conjunto seto-
rial de irmãs. O tema da cele-
bração foi “Se prepare, Jesus 

está voltando”. Vidas alcança-
ram a esperada benção no de-
correr dos dias. Primeiro vice-
-presidente regional, o pastor 
Jaime Moura representou o 
líder máximo regional, pastor 
Flávio Pena no evento festivo.

Com a união das igrejas do 
setor, a festa ganhou uma con-
sistência irreparável. Além do 

conjunto da sede, integraram o 
grande coral representantes das 
congregações Camargo Novo, 
vila Curuçá e jardim das Olivei-
ras. Na direção geral do grupo 
atuou como coordenadora a 
diaconisa Mirian Rios e demais 
dirigentes das congregações.

Na abertura do trabalho, 
coube à missionária Andréia 
Oliveira (sede regional) se 
colocar na ‘brecha’, consti-
tuindo-se no instrumento de 
honra que foi usado sobera-
namente nas mãos de Deus. 
Inspirada, suas palavras pa-
trocinaram alegria celestial ao 
corpo de Cristo, quando céus 
se moveram e a glória do So-
berano se revelou de uma for-
ma inesquecível às vidas.

Sábado o resplendor divino 
voltou a tomar conta do am-
biente em que o povo se reu-
niu. Manifestação do Espírito 
Santo e muita renovação espi-
ritual foi o que se constatou a 
partir do momento em que o 
Eterno se mostrou misericor-
dioso, derramando a sua po-
derosa graça diante da minis-
tração feita pela missionária 
Mariza Umbelino (AD Belém).

Agradecidos por tudo 
quanto operou o Salvador, 
membros se reuniram no do-
mingo, “Culto da Família”, e 
novamente foram impacta-
dos. Encerrou o evento debai-
xo de uma graça incomparável 
o pastor Edimilson Oliveira 
(AD Belém), que com uma glo-

riosa palavra, prendeu a si as 
atenções e explicou com pro-
priedade os mistérios santos. 
Renovação espiritual foi evi-
dente em meio ao povo que 
deixou o templo maravilhado.

Se de um lado as mensa-
gens foram impactantes, não 
menos estrondosos foram os 
louvores que as irmãs apre-
sentaram ao Pai na qualidade 
de sacrifício vivo e agradável. 
Mais que o vocal aniversarian-
te, convidados passaram pela 
festividade e igualmente ado-
raram, casos da sede, parque 
Aliança, cantor Messias e ou-
tros adoradores que fizeram 
o melhor para que o nome 
santo fosse devidamente en-
tronizado. 

Divulgação

Fotos: Célio Campos Filho
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PENTECOSTES alcançou congressistas e todas foram repletas do poder divino compartilhado no templo MEMBROS do conjunto “Marcadas Pelo Sangue”: cinco anos de vitórias

PR. ANDRÉ Bueno: presidente PR. NEY Martins foi o preletor MISSª Midian lidera as irmãs

SANTA MARIA PROMOVEU
PRÉ-CIBEMP EM MAIO IRMÃS FORAM

SÃO PAULO/SP – Nos 
dias 5 e 6 de maio, a re-
gional local, presidida 
pelo pastor André Bueno, 
hospedou e promoveu a 
edição anual do pré-con-
gresso de irmãs. Deus tra-
balhou poderosamente, 
tanto a partir dos louvores 
quanto das ministrações 
que se procederam nos 
dias festivos Liderou o tra-

balho a missionária Midian 
Bueno e equipe.

Na abertura, membros 
da diretoria nacional do CI-
BEMP assinalaram presen-
ças no culto. Já no sábado, 
congressistas receberam 
com alegria o pastor presi-
dente do ministério, dou-
tor Elias Cardoso e a presi-
dente nacional do CIBEMP, 
missionária Lígia Cristina 

Marins Cardoso.
Em ambas as noites, o 

orador foi o pastor Ney Mar-
tins (Terra Rica/PR). Pregou 
sob o tema oficial “Mulher, 
grande é a tua fé” (Mt 15:28).

Destaque para a exce-
lente cooperação registra-
da. Houve ainda apresenta-
ções especiais do grupo de 
gestos das irmãs mediante 
participações das crianças.

SÃO PAULO/SP – Igreja pertencente a regional com sede em 
Santo Amaro, cujo responsável é o pastor presidente Marcelo Nas-
cimento, a congregação local experimentou dias de pentecostes 
quando da comemoração do quinto aniversário do conjunto do 
círculo de oração “Marcadas pelo Sangue”. Os cultos ocorreram 
nos dias 29 e 30 de julho.

Mediante muitas caravanas e total cooperação dos membros lo-
cais, o trabalho foi aberto, quando do comparecimento do pastor 
presidente regional e sua esposa, a diaconisa Geilma Santos, que 
lidera o pré-CIBEMP em âmbito regional. Presenças que alegraram 
demais os liderados, componentes do conjunto e o líder da igreja 
local, pastor Myer Pearlman Vasconcelos e esposa, diaconisa Gel.

O dirigente repassou a condução dos cultos ao departamento 
feminino, permitindo que as dirigentes, irmãs Elielza Barreto e Ivo-
nete da Hora, se mostraram aptas em dar o andamento aos cultos, 
mediante inspiração e visão espiritual concedida pelo Senhor.

Louvores se fizeram ouvir pelas componentes do conjunto ani-
versariante. Também foram diversos os hinos entoados pelos con-
juntos visitantes. As cantoras Midian Bueno e Michelle Marques 
figuraram como convidadas especiais das noites, tendo sido instru-
mentos de bênçãos aos cultos promovidos.

O tema oficial foi “Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o 
cordeiro para o sacrifício?” (Gn 22:7).

No sábado a oportunidade se revelou à missionária Eliana de Je-
sus (Catedral). Domingo foram duas poderosas oportunidades para 
que o povo ouvisse e meditasse com a devida calma o que o Senhor 
lhes preparara: no período matinal coube à irmã Verônica Gonçal-
ves compartilhar visões acerca do reino. E à noite, durante o grande 
Culto da Família, pregou a preletora Ericka Barbosa.

IMPACTADAS
NO BAIRRO GUARAPIRANGA

Divulgação

Fotos: Charles Santos
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CULTO EM LAR COMPLETOU 54 ANOS NO CHICA LUÍZA II
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CÍRCULO de oração tem sido benção à igreja local: em marcha

OBREIROS prestigiam a irmã Lazinha – exemplo de persistência CULTOS: boa cooperação

VARÕES se colocaram “em forma” para registro da foto que assinalou a boa cooperação nos trabalhos

CONJUNTO VARONIL “VALENTES DE DAVI” CELEBROU O PRIMEIRO ANO DE REALIDADE

NOTÍCIAS DA FESTIVIDADE DO 17º ANIVERSÁRIO DO CÍRCULO DE ORAÇÃO “MANANCIAL”. EM IPATINGA

NOVA OLINDA/MA – Nos 
dias 1 e 2 de julho, estabele-
ceu-se um marco na trajetória 
do conjunto de verões “Va-
lentes de Davi”, órgão oficial 
da igreja em Nova Olinda do 
Maranhão. Neles foi comemo-
rado o primeiro aniversário do 
departamento, cuja formação 
congrega senhores casados e 
obreiros que se colocam à dis-
posição do Mestre. Deus tra-
balhou, selando com bênçãos 
os cultos festivos. Lidera a 
igreja o pastor Edinaldo Vieira.

Foram dias de muita alegria, 
louvor, adoração e transmissão 
da gloriosa palavra de Deus, 
vez que a glória do Senhor in-
vadiu toda a igreja e a presença 
do Espírito Santo foi notória e 
contagiante. Como cantor con-
vidado atuou o amado irmão 

Raimundo Leal, do Amapá, o 
qual endereçou belíssimos lou-
vores de adoração ao Rei dos. O 
grupo de coreografia “Adonai” 
também cumpriu com êxito a 
função de adorar ao Senhor sob 
a forma de gestos de maneira 
harmoniosa e agradável. 

A pregação da palavra na 

noite inaugural coube à mis-
sionária Leudiane, que esva-
ziou-se de si mesma e deixou-
-se ser usada como profeta do 
Senhor, trazendo a sua palavra 
de maneira sublime, comu-
nicando-se com todos os co-
rações, tanto dos irmãos em 
gozo de comunhão e convi-

dados como daqueles que se 
inseriram na qualidade de visi-
tantes e amigos que prestigia-
ram o grande evento. 

Na noite posterior, mais 
uma oportunidade imperdível 
de celebrar as vitórias colecio-
nadas a partir da fidelidade e 
adoração destinada ao Eter-

no. E novamente os compo-
nentes do conjunto “Valentes 
de Davi” endereçaram aos 
céus louvores de de gratidão 
a Deus por ter permitido aos 
seus filhos chegarem até o 
momento, vez que em todo 
tempo foram sustentados e 
mantidos em pé, ainda que 
enfrentassem às dificuldades. 
Cresceram muito, saliente-se.

Também na responsabili-
dade de ministrar a gloriosa 
palavra do Mestre no segundo 
e último dia da comemoração, 
o missionário Francisco Siquei-
ra foi usado como instrumento 
de Deus, debaixo de forte po-
der pentecostal e unção que 
envolveu não apenas o conjun-
to aniversariante como toda a 
igreja que explodiu em louvor 
ao nome santo do Criador.

IPATINGA/MG – Sob o tema 
“Se tão somente tocar nas suas 
vestes” (Mc 5:28), nos dias 21 
e 22 de julho, foi comemorado 
o 17º aniversário do conjunto 
círculo de oração “Manancial”, 
órgão oficial da sede setorial em 

Ipatinga/MG. A igreja pertence 
ao campo regional em Mauá/SP, 
cujo presidente é o pastor Flávio 
Pena. Em âmbito setorial, o líder 
é o pastor Haderaldo Luiz dos 
Santos. Deus operou maravilhas 
no decorrer da festividade.

Na abertura, após louvores 
do vocal aniversariante, o cantor 
Junior Félix teve oportunidade 
e adorou o Redentor com muita 
alegria. Posteriormente, a irmã 
Priscila Gonçalves foi “boca de 
Deus”, trazendo o precioso maná 
celestial, compartilhando com os 
irmãos que em largo número diri-
giram-se ao templo para receber 
as santas consolações espirituais. 
Foram revestidos pelo Senhor e 
devidamente orientados pela ri-
queza de seu poder.

Sábado foi um dia de muita 
alegria. A igreja voltou a cooperar 
maciçamente com as irmãs e o 
templo se tornou pequeno, fisica-
mente, para acomodar tanta gen-

te que dividiu espaços em meio à 
tenda da congregação. Novamen-
te foram abertas oportunidades 
para que o vocal se apresentasse, 
assim como se facultou oportuni-
dade ao cantor convidado da noi-
te, o irmão Wendell Raylander.

A exemplo do dia anterior, 
as atenções se voltaram para o 
santo momento da meditação 
da palavra santa, incumbência 
que coube à missionária Simone 
Souza, que usada com maestria 
inigualável, foi instrumento afina-
do ao proclamar com inspiração 
e autoridade os mistérios celes-
tiais. Poder foi derramado e to-
dos foram cheios da paz advinda 
do Todo-Poderoso.

Na coordenação geral dos tra-
balhos atuou a diaconisa Toninha 
Pereira, que se manifestou alegre 
e satisfeita com os resultados al-
cançados, a exemplo do que pro-
nunciaram as demais que compu-
seram a sua equipe. 

Outro que declarou-se muito 
feliz em poder ter trabalhado nova-
mente para o Senhor na qualidade 
de Coordenador de Eventos foi o di-
ácono Cristiano Fagundes. “Fizemos 
um grande esforço para que esse tra-
balho fosse realizado, excedendo to-
das as expectativas. Foi muito além 
do esperado e temos de citar o apoio 
de sempre, oferecido por conta de 
nosso pastor Haderaldo e demais 
obreiros”, finalizou, animado.

SÃO PAULO/SP – Em 19 de julho, um grupo de irmãos se diri-
giu ao lar da irmã Lazinha, que com 94 anos, celebrou agradecen-
do ao Senhor a passagem de 54 anos de cultos promovidos em 
sua residência. Ela congrega na igreja Chica Luíza II.

A celebração se deu mediante muita alegria e gratidão remeti-
da ao nome santo do Senhor. Nem mesmo o frio intenso impediu 
que mais de 40  irmãos se unissem para sacramentar o feito me-
diante louvores e adorações remetidos ao Eterno. A história do 
culto foi resgatada e o povo se maravilhou.

Responsável pela igreja no Chica Luíza I, o pastor David Pereira 
assinalou presença assim como compareceram vários obreiros e 
diversos irmãos que alegremente participam do culto semanal.

Fotos: Divulgação
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Após congregar por tempos na regional em Cajamar/
SP, aprovou o Senhor que mudássemos para Perus, opor-
tunidade em que ao lado da esposa e filha, passamos a 
cooperar na Catedral.

Residindo em uma vila distante do templo, me recordo 
que no inverno de 2016, por vezes enfrentamos o frio e o 
vento para dirigir-nos à casa do Senhor. Era um desafio mas 
a vontade em servi-lo ultrapassava quaisquer desafios. Isso 
perdurou por determinado período. Vez ou outra percorrí-
amos o trajeto de ônibus; n’outras, algum irmão passava e 
nos oferecia carona – fato jamais recusado.

Conversando com a minha esposa, disse – precisamos 
adquirir um veículo, a situação está difícil. Ao que ele pronta 
e certamente respondeu: “como, se o seu salário é pequeno, 
se resume em bancar o custo de nossa existência, como é 
que vai pensar em ter um carro”, observou.

Mas no coração, o Espírito Santo começou a ministrar, 
orientando-me a que pedisse um carro para alguém. Ini-
cialmente pensei que era coisa de minha mente, fruto das 
necessidades, enfim. Mas aquela voz ganhou espaço junto 
ao meu ser, de forma que em todos os instantes o que eu 
pensava era que deveria pedir um carro a alguém.

Responsável por uma causa que tramita na justiça do 
trabalho, decorrente de um acidente no qual fui vítima ain-
da trabalhando em Cajamar, o advogado um dia chamou-
-me para acertarmos detalhes concernentes aos papéis. Fui 
ao seu escritório e conversamos sobre vários assuntos. Em 
dado momento, após terminarmos nossas considerações 

TESTEMUNHOS

processuais, ele disse – “e aí, como andam as coisas? Está 
por aqui, mudou-se, continua na igreja”?

De pronto respondi que mudamos para o bairro de 
Perus, e disse que tudo estava bem, todavia eu precisava 
comprar um veículo por residir distante da igreja e assegu-
rar maior tranquilidade à família. Ele desafiou: “e por que 
não compra”? Naquela hora, o Espírito Santo me disse que 
deveria entrar com confiança e exercitar a fé. “Não compro 
porque não tenho dinheiro, o salário que recebo é menor 
que o necessário”. O advogado disse: “vai na loja desse ami-
go – me passando o endereço – e olhe uns carros lá e depois 
volte falar comigo”.

Confesso que fui pela amizade, ciente que jamais 
teria quaisquer chances de fechar negócio. Olhei e de 
cara, carros 0k à minha frente; um mais bonito e mais 
caro que o outro. Pensava comigo – só mesmo a partir 
do milagre. Perguntei acerca de um determinado veícu-
lo que mais me interessou e tinha de dar de entrada 
11 salários mínimos. Quando o vendedor perguntou-me 
qual era a faixa salarial, simplesmente disse que infeliz-
mente eu estava aquém das possibilidades para o finan-
ciamento ser aceito.

Como combinado, a amizade levou-me novamente à ad-
vocacia. Assim que entrei, ele perguntou: “E aí, gostou de al-
gum carro lá”? Respondi que sim, mas as condições estavam 
totalmente aquém de minhas posses. Ao que ele retrucou: 
“Maurino, aqui estão os 11 salários mínimos para a entrada, 
volte lá e feche negócio. O coração disparou e num gesto de 

tamanha alegria, assim que deixei a sala, o Espírito Santo 
voltou a incomodar-me: como vai pagar essas 48 parcelas 
se o seu salário não dá para cobrí-las e sustentar a sua casa, 
aluguel, enfim?

Voltei, já bastante pensativo, bati na porta e disse: dou-
tor, somos amigos, vamos deixar esse negócio de carro prá 
lá, sou extrema e imensamente grato à sua boa vontade 
mas não tenho como pagar as parcelas. “Maurino, feche o 
negócio, me traga o carnê e eu me responsabilizarei pelo 
pagamento desse veículo, estou te dando, não se preocupe. 
E mais – deixa acertar esses valores aí porque tenho de co-
locar mais dinheiro para que você pague a transferência da 
documentação”, completou.

Fechei negócio, es-
tou circulando com um 
carro 2014/2015 com 
apenas 25 000 quilôme-
tros rodados, da marca 
que eu sempre sonhei 
(Toyota) e fazendo a 
obra, contando para 
todos que Jesus é bom, 
promessas cumprem na 
vida dos que verdadei-
ramente confiam nas 
mãos do Senhor.

EV. MAURINO PEREIRA
Catedral

LAURO FREITAS
Catedral

Dia 7 de setembro ficará marcado em minha vida para sempre, 
afinal, foi nele que perdi a visão, em uma madrugada chuvosa com 
tempestade, que destruiu toda estrutura de uma cobertura recém-
-construída .

Ah se eu estivesse debaixo das mãos de Deus, talvez tudo poderia 
ser diferente.

Naquela mesma semana, eu afastado de Deus, procurei ir em 
uma reunião onde deixei de congregar.

Deus em sua excelência sempre faz o alerta avisa antes!
E o aviso era de retornar para Jesus, antes que ele permitisse 

a prova.
Como falado aconteceu. Na madrugada chuvosa de 7 Setembro 

de 2002, ma tempestade levou parte da cobertura de minha casa, e 
com o susto, acusei descolamento da córnea, vez que usava lentes de 
contato gelatinosas.

Nos exames que fiz não apontaram o diagnóstico de ceratocone, 
lembrando que o uso deste tipo de lente agrava a situação.

Indo para o hospital enxergando apenas com um olho, escuto da 
especialista em córneas, sobre o meu quadro clínico; estava com ce-
ratite bolhosa grau IV.

Ela pingou uma medicação em meu olho onde perdi a visão grada-
tivamente. Usei medicamentos ocular diários como Epitezan, Lacrima 
Plus, Ofloxacino, Cilodex, Azopt, Maxidex, Betoptic. Isso na tentativa 
de normalizar o ângulo da córnea para tentar realizar o transplante.

Antes, porém, havia passado em consulta com outros especia-

listas no qual me disseram que não havia solução para meu pro-
blema. Fui desenganado pelos médicos! Doutores Márcio Sorgi de 
Moraes, clínica IOOSP (Haddock Lobo) e Marcos Gomes, da clínica 
Cerpo Ibirapuera. 

 De acordo com seus estudos, analisaram a situação e encon-
traram uma chance de realizar o transplante, ainda que pequena e 
nela me agarrei.

O calendário mostrava 13 de janeiro de 2003. O relógio marcava 
18:43 e eu aguardava  a realização do transplante no Hospital Santa 
Cecília. No mesmo instante, assim que realizaram o primeiro trans-
plante de córnea voltei a enxergar. A primeira visão foram as luzes do 
centro cirúrgico.

O outro transplante realizei no hospital oftalmológico de Soro-
caba/SP, sob a coordenação da doutora Luciene Barbosa, em 3 de 
fevereiro de 2006. Na fila de cadastro à espera do transplante, meu 
número era 48001.

Virei motivo de estudos e conferências para estes profissionais 
que através daquilo que assistiram junto ao quadro clínico a que sub-
meti-me, puderam ajudar outras vidas. À época, o doutor Marcio Sor-
gi admitiu: “Lauro, você enxergando é um milagre, admiro a sua fé e 
creio que de fato Deus te curou através de minhas mãos”.

Hoje enxergando normalmente sem sequelas, não tenho a menor 
dúvidas em dizer que de fato sou um milagre e Deus faz assim. Ele 
nunca deixa ninguém desamparado.

Creiam! Através desta cegueira pude enxergá-lo melhor.

MEU DESEJO ERA TER UM CARRO; O SENHOR ME DEU ESSE PRESENTE

SOU UMA PROVA INDISCUTÍVEL QUE DEUS CONTINUA OPERANDO MILAGRES
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COOPERAÇÃO foi fantástica, a exemplo dos resultados tidos

COMPONENTES do conjunto “Monte de Oração” que clamam há 26 anos ao Pai e têm recebido vitórias

MISSª Rúbia pregou na sexta-feira

MISSª Dalva atuou sábado à noiteLUCIMEIRE cantou na noite

PASTORES da regional em Marília/SP foram usados por Deus

ESPÍRITO Santo tomou várias vidas mediante os clamores

Avivamento e conversões assinalaram cultos realizados em Barra do Garças

VL. ESPERANÇA: CONJUNTO INTERCESSOR “MONTE DE ORAÇÃO” ALCANÇOU 26 ANOS SOB CLAMORES

BARRA DO GARÇA/MT – 
Igreja liderada pelo pastor Valdir 
Ferreira, Barra do Garças conta-
bilizou grandes lucros espirituais 
mediante um trabalho de aviva-
mento, realizado em seus domí-
nios, nos dias 25 e 26 de julho. 
Conversões, avivamento e reves-
timento espiritual foram marcas 
positivas do acontecimento que 
ainda tem sido objeto de co-
mentários na cidade.

Impelidos pelo Espírito 
Santo, o pastor presidente da 
regional Marília/SP, Gilberto 
Cardoso Pinto e seus auxilia-
res, pastores setoriais Jairo, 
Wellington e o diácono Ricar-
do, compareceram à igreja 
e se colocaram na qualidade 
de instrumentos perante a 
vontade divina. O Senhor se 
agradou de ambos e do povo, 

patrocinando novidades que 
marcaram a igreja.

Terça-feira a preleção ficou 
por conta do pastor Welling-
ton e na quarta o líder regional 
da cidade do interior paulista 
assumiu o microfone. Ambos 
acabaram sendo usados com 
muita autoridade, inspiração e 
poder por conta do Altíssimo 
que fez um verdadeiro alvoro-
ço espiritual em meio ao povo.

Inúmeros foram contem-

plados com a rica promessa 
celestial, outros vários se de-
clararam revestidos e avivados 
e ainda foram contabilizadas 
as conversões de sete precio-
sas vidas que aceitaram a Cris-
to, confessando os seus peca-
dos e manifestando interesse 
em servir ao Senhor desde 
então. A igreja, sacodida pelas 
ações pentecostais, explodiu 
em alegria e glórias destina-
das ao nome santo.

SÃO PAULO/SP – As opera-
ções celestiais foram grandes 
durante a festa comemorativa 
aos 26 anos de vida alcançados 
pelas componentes do conjun-
to “Monte de Oração”, órgão 
oficial da igreja em vila Esperan-
ça, regional jardim Damasceno, 
São Paulo. Os cultos ocuparam 
as noites dos dias 14, 15 e 16 
de julho. Dirige a sede setorial o 
pastor Jamuel Bernardo Olivei-
ra. Na liderança das irmãs atu-

am as diaconisas Edna Ramalho 
de Oliveira e Clécia.

O trabalho se desenvolveu 
sob grande plenitude celestial 
revelada aos que em elevado nú-
mero compareceram ao templo, 
no afã de oferecer os sacrifícios 
aos pés de Cristo. Indistinta-
mente, foram recompensados, 
vez que os louvores, testemu-
nhos e mensagens patrocina-
ram mudanças em muitas vidas 
para a glória do Senhor.

Festividade marcante, re-
cebeu diversas caravanas. As 
representações tiveram opor-
tunidades de adorar ao Mestre 
e compartilhar da alegria que 
invadiu o ser de cada compo-
nente por tamanha conquista 
registrada. As cantoras Shenia, 
Luciana e Lucimeire atuaram 
na qualidade de cantoras con-
vidadas junto à festividade.

Tamanha vitória mereceu 
um tema à altura. E não por 
menos que a comissão organi-
zadora escolheu “Não poderei 
eu fazer de vós como fez este 
oleiro, ó casa de Israel? diz o 
Senhor. Eis que, como o barro 
na mão do oleiro, assim sois 
vós na minha mão, ó casa de 
Israel” (Jr 18:6). Deus se mos-
trou presente neste particular.

Ousadas e usadas com po-
der extraordinário perante o 
altar de poder e graça, as prele-
toras, missionárias Rúbia Araú-
jo, Dalva Farias e Letícia Gomes 
fizeram a diferença, pregando 
com autoridade vinda do alto. 
Foram instrumentos afinados 

na presença do Redentor que 
manifestou a sua glória, toman-
do vidas, transformando, viran-
do cativeiros, enchendo o povo 
de contentamento e tratando 
cada coração conforme a neces-
sidade apresentada ao Pai.

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação
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COMPONENTES do conjunto “Soldadinhos de Jesus”, que celebraram os seis anos de caminhada cristã

JOVENS se alegraram na igreja em Joinville: união e vitórias

O PASTOR Hélio e membros da diretoria do órgão: união

NA IGREJA FLOR DE LIS, DEPARTAMENTO INFANTIL FESTEJOU O SEXTO ANO DE VITÓRIAS

Mocidade prossegue marcha na sede setorial em Joinville

MAUÁ/SP – Seis anos de 
muitas bênçãos celestiais, conta-
bilizaram os integrantes do con-
junto infantil “Soldadinhos de 
Jesus”, os quais dispuseram dos 
dias 27 e 28 de maio para render 
os devidos sacrifícios ao Senhor, 
manifestando a alegria por mo-
mentos vitoriosos. Deus traba-
lhou de uma forma peculiar.

Para oficializar o aconteci-
mento, o tema escolhido para 
referendar o acontecimento 
foi “Mas em todas estas coi-
sas somos mais que vence-
dores, por aquele que nos 
amou” (Rm 8:37).

Dirigente local, o evangelis-
ta João Aroldo Durães Rocha 
ofereceu todo apoio ao tra-
balho, a exemplo dos demais 
obreiros e membros que se 
envolveram diretamente na 
festividade. Lideraram o tra-
balho Joseane Maria da Silva e 
Antonia Maria da Silva. Na re-
gência atuaram Tamires e Taís.

Em meio aos convidados, des-
taque às representações oriun-
das desde o jardim Feital e Cen-
tro Comunitário, as quais tiveram 
oportunidades e louvaram ao Se-
nhor solenemente. Convidados 
especiais, Taís e Cauã foram os 

cantores em ação nos dias.
A ocorrência festiva se con-

solidou mediante a pregação 
da poderosa palavra do Se-

nhor, executada por conta dos 
irmãos Vagner e Café. 

JOINVILLE/SC – Os dias 23 
e 24 de junho foram marcados 
pelo derramamento de poder 
celestial sobre a vida dos jo-
vens que formam o conjunto 
“Escudo da Fé”. Na oportunida-

de, repletos de alegria e da paz 
celestial, uniram forças e dedi-
caram os momentos solenes 
ao Senhor que lhes permitiu 
celebrar o quarto aniversário.

A igreja, que pertence a re-

gional em jardim Damasceno, 
São Paulo, tem como respon-
sável nas terras catarinenses 
o pastor Hélio Marcos, cujos 
passos vêm sendo confirma-
dos pelo Senhor. Os desafios 
ficam para trás e fileiras es-
tão sendo cerradas mediante 
a coragem imprescindível aos 
que verdadeiramente amam o 
evangelho santo.

Quanto ao aniversário do 
departamento juvenil, vários 
louvores e adorações se ma-
nifestaram em meio à con-
gregação, tanto por contra 
do vocal aniversariante como 
também fizeram uso do mes-
mo expediente os convidados 
das noites comemorativas. 

A rentabilidade espiritual do 
grupo tem alegrado a todos, 
especialmente os líderes, diá-
cono Cleyton e sua esposa, a 
irmã Malu.

Como dispenseira da rica e 

poderosa palavra divina atuou 
a missionária Giovandra, man-
tendo-se fiel ao tema oficial do 
evento: “Todavia eu me alegra-
rei no Senhor, exultarei no Deus 
da minha salvação” (Hq 3:18a).

Fotos: Divulgação

Divulgação
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DEUS tem operado grandes maravilhas perante a igreja estabelecida além-mar: juventude comprovou isso

INTEGRANTES da diretoria e líderes da igreja se envolveram de uma forma importante no trabalho

PR. MARCOS preside a regional Morro Doce SEGMENTO vem sendo priorizado na regional

IGREJA recebeu importante cooperação na festividade

MOCIDADE REALIZOU PRÉ-CONGRESSO EM IGREJA PORTUGUESA EM CALDAS DA RAINHA

VL. PALMARES PROMOVEU FESTIVIDADE COM APELO ÀS MISSÕES ITAQUAQUECETUBA HOSPEDOU ENCONTRO DE VARÕES

DA REDAÇÃO – Sábado, 29 
de julho, foi dia de festa peran-
te o altar divino. Na oportuni-
dade, membros do conjunto 
de mocidade se uniram para 
realizar o pré-congresso local, 
evento assinalado pelos lou-
vores, pregação e plenitude do 
Espírito Santo que tomou as vi-
das de uma forma especial.

Liderado pelo pastor Daniel 
dos Santos, o trabalho se for-
taleceu mediante a superação 
dos desafios inerentes á pro-
moção de uma festividade com 
gabarito dessa natureza. Jo-
vens tiveram de viajar, inclusi-

ve, para cultuar ao Senhor, mas 
nem isso conseguiu impedi-los 

de oferecer o melhor ao reino.
Após muitas adorações e 

testemunhos, a palavra foi pre-
gada, cabendo ao evangelista 

Hanniel (sede) a tarefa de minis-
trar aos mancebos que foram 
impactados pelo poder advindo 
das Sagradas Escrituras.

Para honra e glórias ao 
nome santo do Todo-Podero-
so, quatro preciosas vidas acei-
taram a Cristo, reconhecen-
do-o como único e suficiente 
salvador pessoal. De acordo 
com o pastor local, todos de 
nacionalidade portuguesa e 
pessoas que se qualificam 
como dependentes químicos. 
“A igreja tem procurado traba-
lhar nesse viés, clamando por 
libertações”, acentua o líder.

SÃO PAULO/SP – Setor 
pertencente a regional lo-
calizada no bairro Morro 
Doce, a igreja em vila Pal-
mares rendeu gratidão aos 
céus pela promoção de uma 
festividade focada em mis-
sões. Isso ocorreu nos dias 
6, 7, 8 e 9 de julho e tiveram 
como tema “Há esperança” 
(Jó 14:7). Na liderança do de-
partamento local de missões 
atuam o presbítero Jucélio e 
o pastor Francisco Araújo.

Evento de grande enverga-

dura e mobilizando excelente 
número de pessoas, contou 
com a presença do pastor pre-
sidente regional, Marcos Fa-
verin, que além de oficializar 
o evento e tecer comentários 
oportunos acerca da importân-
cia em se envidar esforços com 
vistas à expansão do reino san-
to, foi o preletor oficial da noite 
inaugural. O ministro foi pode-
rosamente usado pelo Senhor.

Em meio aos louvores e tes-
temunhos que se alternaram na 
casa do Pai, os dias que se su-

cederam foram marcos na vida 
de muitos. O despertamento 
para com o clamor missionário 
falou profundamente aos cora-
ções e o Senhor usou os seus 
vasos com muita propriedade. 
Na ordem dos dias, pregaram 
o evangleista Fernando Cardo-
so (Catedral), presbítero Helton 
Razzé (sede) e o pastor Marcos 
Nunes (vila Perus).

Destaque ao compareci-
mento do líder regional de 
Missões, o pastor Genivaldo e 
demais Agentes Missionários.

ITAQUAQUECETUBA/SP – No 
dia 30 de julho foi realizado no setor 
local o primeiro encontro setorial de 
varões. Coordenado pelo pastor Eli-
zeu, o grupo varonil tem experimen-
tado um crescimento fenomenal e 
começa a se destacar em âmbito 
regional (Mauá/SP).

Até então, o departamento não 
vinha funcionando, contudo, Deus 
impulsionou a direção e pela graça 
dele chegou-se ao maravilhoso re-
sultado que foi o primeiro encontro 
de muitos outros que virão.

Demonstrando força e apoio, a 
UMADEMPEM compareceu ao acon-
tecimento, levando uma caravana 
respeitável de varões que congregam 
na sede regional mauaense, medida 
que alegrou muito os aniversariantes 
e os demais membros da sede seto-
rial na Grande SP.

Líder responsável pelos varões 
locais, o presbítero Roberto Gonza-
ga, ficou muito alegre com o resul-
tado e com o empenho do setor, hi-
potecando prestígio ao evento que 
retomou forças físicas e espirituais 
para continuar a marcha rumo ás 
mansões santas.

Além do vocal aniversariante, as 
representações convidadas também 
cumpriram com as expectativas, en-
toando canções de avivamento em 
emio á igreja que foi cheia do res-
plendor de glória santa. Ao término, 
os conjuntos adoraram de forma in-
tegrada e o Senhor derramou suas 
copiosas bênçãos, patrocinando ale-
gria a todos.

Pertencente a sede regional, 
coube ao João Gomes meditar 
uma palavra que comoveu os co-
rações. Somando aos argumentos 
inspirados que compartilhou, seu 
testemunho foi indispensável para 
que todos reconhecessem como as 
mãos divinas trabalham em favor 
dos que temem ao Pai.

Ano retrasado, o diácono sofreu 
um acidente, perdendo partes dos 
membros superior e inferior, mas 
mesmo assim o irmão não perdeu 
a alegria da salvação, e sempre que 
abre a boca consegue contagiar as 
almas que se deleitam perante tan-
to amor e alegria que esbanja.

No setor em Itaquaquecetuba, 
atua como responsável o pastor 
José Matias.

Fotos: Divulgação

Divulgação

Cícero Santana
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DEPENDÊNCIAS da sede regional foram totalmente ocupadas durante os cultos voltados às missões

BANDA da Aeronáutica abrilhantou a festividade: participação

VOLUNTÁRIOS desenvolveram ótimo trabalho na organização

AGENTES foram reconhecidos pela liderança regional: atitudes PR. JOSÉ Antonio: regional

LOUVORES foram entoados

PR. BOAVENTURA pregou

PR. ORLANDO prestigiou evento

Jd. Cachoeira promoveu o pré-CONAMPE mediante alerta

SÃO PAULO/SP - Com muita 
alegria e manifestação da gra-
ça divina, a sede regional no 
jardim Cachoeira, realizou nos 
dias 30 de junho e 1º de julho 
a quinta edição do pré-CONAM-
PE. A divisa foi “O preço do 
chamado” (Is 52:7). Destaque 
ao alerta dado à igreja quanto 
a importância de se evangelizar 
mais e mais, vez que a volta de 
Cristo se abrevia a cada dia.

Presidente regional, o pastor 
José Antônio de Farias Filho, pro-
moveu a abertura dos trabalhos, 
mediante o comparecimento da 
membrasia e acordes entoados 
pela Banda Marcial da Compa-
nhia de Infantaria Isolada da Ae-
ronáutica (CINFAI -114), sediada 
no Campo de Marte, em São 
Paulo. A corporação foi regida 
pelo cabo Siqueira Silva, onde os 
louvores da harpa foram entoa-
dos de maneira especial, tocan-
do aos corações dos presentes. 

Organizada sob muitos deta-
lhes, o evento reuniu ainda mili-
tares do Exército que auxiliaram 
a entrada das bandeiras, acom-
panhada dos membros vestidos 
a caráter, representando os pa-
íses já alcançados pela AD Pe-

rus. Após essas ocorrências, o 
presidente passou a direção do 
culto ao líder regional de mis-
sões, presbítero Israel e demais 
membros da diretoria. 

O preletor da noite foi o pas-
tor presidente da regional Fran-
co da Rocha/SP, Orlando Soares 
Silva, chamou a atenção da igre-
ja para que refletisse acerca do 
vem sendo feito para edificar o 
reino de Deus, mediante o des-
prendimento do conforto de 
nossas casas. 

Segundo ele, “a igreja preci-
sa despertar do sono e impac-
tar o mundo com as boas novas, 
como fez o apóstolo Pedro. Ele 
adverte e aconselha a igreja a 
se levantar e anunciar o evange-

lho no tempo e fora de tempo, 
como assinalam as Escrituras”, 
referindo-se a II Timóteo 4:2. 

Os departamentos coope-
ram de maneira expressiva e 
avivaram os corações da igre-
ja. As irmãs do círculo de ora-
ção louvaram “Desejo Missio-
nário - (Mara Lima)”, quando 
lágrimas invadiram os rostos 
enquanto que os componen-
tes do conjunto de varões se 
uniram para adorar ao Senhor. 
A cantora Eliane Káis também 
edificou a muitos.

Uma caravana de jovens do 
grupo “Excelência”, do bairro Ja-
raguá, levantou a igreja com mui-
ta unção. As crianças entoaram 
louvores de maneira singela, to-

das trajando vestimentas em alu-
sões aos países representados. 

SÁBADO DE REFLEXÃO

O sábado se tornou inesquecí-
vel perante o Todo-Poderoso. Im-
pactados com tudo quanto opera-
ra o Senhor no culto inaugural, a 
igreja recebeu lotação total. 

Adolescentes locais louva-
ram e os jovens encenaram 
uma peça mostrando a impor-
tância da evangelização e amor 
ao próximo nos dias de hoje. Os 
adolescentes da congregação 
Recreio São Jorge adoraram a 
Deus com simplicidade e unção. 
A Catedral se fez representar 
mediante o comparecimento da 
missionária Jacira Mascarenhas 
e seu esposo, Rodrigo.

A mensagem foi pregada 
pelo pastor belemita Boaventu-
ra Monteiro (São Miguel Paulis-
ta), discorrendo acerca das ex-
periências adquiridas ao longo 
dos 12 anos em que permane-
ceu no Chile. Chamou a atenção 
do povo de uma forma severa 
quanto à urgência em se pregar 
a palavra. “A impressão que dá 
é que o Brasil está vivendo uma 
crise missionária”, comentou.  

Dirigindo-se ao término da 
mensagem, aconselhou a igreja 
a voltar a praticar o que deno-
minou como o “evangelho da 
simplicidade”, a partir de práti-
cas funcionais como o jejum e 
a oração, para que Deus possa 
soprar o vento do Espírito San-
to, despertando o povo e le-
vantando gente como ocorreu 
com os missionários que che-
garam ao Pará. 

(Com colaboração de Andrea 
Fonseca, do jardim Cachoeira).

Fotos: Andrea Fonseca
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O CONJUNTO “El Shaday”, louvando durante cultos comemorativos às bodas de prata: adoração e graça

OBREIROS desataram fita inaugural: avanço da obra

IGREJA se maravilhou diante das permissões divinas

EM SÃO SIMÃO, CONJUNTO AGRADECEU PELOS 25 ANOS 

MINISTÉRIO SE EXPANDE E ALCANÇA SERTÃOZINHO

SÃO SIMÃO/GO – Nos dias 
8 e 9 de julho, o conjunto do 
círculo de oração “El Shaday” 
rendeu gratidão ao Senhor 
pela passagem dos 25 anos 
(bodas de prata) de atividades 
ininterruptas perante a obra 
santa. Intercedendo, travan-
do lutas e desafios espirituais, 
apresentando propósitos e 
lutando por causas pratica-
mente perdidas aos olhos hu-
manos, fez do departamento 
verdadeiro sustentáculo pe-
rante a igreja.

Regional presidida e li-

derada pelo pastor Paulo 
Roberto de Oliveira, a igreja 
se mobilizou de uma forma 
muito peculiar, oferecendo 
total apoio ao grande acon-
tecimento que foi motivo de 
elogiosos comentários na 
cidade. De forma que não 
apenas as integrantes do de-
partamento na sede como 
caravanas de congregações e 
mesmo visitantes pertencen-
tes a outros ministérios, con-
feriram de perto a plenitude 
da graça santa que se consta-
tou nos dias festivos.

O tema que oficializou o 
marcante acontecimento foi 
“Eis que venho sem demora; 
guarda o que tens para que 
ninguém tome a tua coroa” 
(Apoc 3:11). E o texto permi-
tiu mensagens de advertên-
cias aos irmãos, mediante a 
comunicação que fez o Se-
nhor, se valendo das preleto-
ras, as missionárias Cristiane 
Cunha (Rio Verde) e Eliana de 
Jesus (Catedral). Instrumen-
tos divinos colocados para 
trabalhar no decorrer dos 
dias comemorativos.

SERTÃOZINHO/SP – Em 13 de 
maio, a regional em Ribeirão Pre-
to, presidida pelo pastor Davi Nas-
cimento, ergueu as mãos aos céus 
em sinal de gratidão e não pou-
pou forças ao bradar de alegria 
pela inauguração do mais novo 
trabalho que o Senhor permitiu 
abrir. A igreja local se estabelece 
no jardim Alvorada e tem como 
dirigente o pastor Antonio Bastos.

Foi mais um dia de festa espi-
ritual reunindo o povo que serve 
ao Senhor se alegre na presença 
de suas manifestações. Louvores, 

testemunhos e meditações em 
sua palavra fizeram a alegria dos 
irmãos que organizados em cara-
vanas, rumaram até o município 
para selar o ato inaugural.

Com autoridade espiritual, o 
pastor presidente pregou sob o 
tema “A importância em sermos 
revestidos do Espírito Santo para 
ganhar almas”, quando fez claras 
alusões quanto a necessidade da 
mais recente filial se dar aos atos 
evangelísticos básicos, como dis-
tribuição de literatura, visitas aos 
lares e realizações de cultos ao ar li-
vre. “É dessa maneira que faremos 
o trabalho crescer”, acrescentou.

O evento encheu todos de gozo 
santo e contentamento, comprovan-
do que a regional tem sido abençoada 
e correspondida espiritualmente pe-
rante as petições que faz, solicitando 
do Mestre que a obra seja ampliada.

Alguns estudos já sugeriram que o consumo de café pode aumen-
tar o risco de doenças crônicas. Estudo prospectivo, publicado pelo 
The American Journal of Clinical Nutrition, examinou a associação 
entre o consumo de café e o risco para algumas doenças, incluindo 
diabetes tipo 2 (DM2), infarto do miocárdio (IAM), acidente vascular 
cerebral e câncer.

Dados de 42.659 participantes do estudo alemão European Pros-
pective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) foram utiliza-
dos para avaliar a relação entre o consumo de café e a tendência para 
desenvolver doenças crônicas. O consumo de café foi avaliado por 
questionário autoadministrado de frequência alimentar no início do 
estudo e os dados sobre a ocorrência de doenças crônicas clinica-
mente verificadas foram coletados por meio de processos ativos e 
passivos de seguimento.

Durante 8, 9 anos de seguimento em média, observou-se 1.432 
casos de diabetes tipo 2, outros 394 de infarto do miocárdio, 310 de 
acidentes vasculares cerebrais e 1.801 casos de câncer, como primei-
ros eventos de qualificação. O consumo de café com cafeína ou des-
cafeinado (≥ quatro xícaras ao dia em comparação com menos de 
uma xícara ao dia, uma xícara foi definida como 150 ml de café) não 
foi relacionado ao maior risco para doenças crônicas. O menor risco 
de diabetes tipo 2 foi associado 
ao consumo de café com cafeína 
ou descafeinado, mas as doenças 
cardiovasculares ou o risco de 
câncer não o foram.

Os resultados sugerem que o 
consumo de café não aumenta 
o risco de doença crônica, mas 
pode estar ligado a um menor ris-
co de diabetes tipo 2.

Fonte: The American Journal 
of CLinical Nutrition, volume 95 
de abril de 2012

Sua Saúde

*é médico do trabalho e
cardiologista

Café pode 
diminuir o 

risco de
desenvolver diabetes mellitus 

(tipo 2) e não está ligado a 
maior risco para doenças

crônicas

Fotos: Divulgação
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ADOLESCENTES do conjunto “Filadélfia” acenam simbolizando vitórias alcançadas junto ao Salvador: alegria

INTERCESSORAS se uniram para o registro festivo de mais um ano de clamores e respostas obtidas pela fé

IGREJA potiguar vem se estruturando a cada evento festivo que promove e o nome de Jeová tem sido exaltado

EM NATAL, CÍRCULO DE ORAÇÃO “ROSA DE SARON” RENDEU GRAÇAS PELO QUARTO ANIVERSÁRIO

Adolescentes promoveram festa para agradecer ao Senhor no Jd. Sta. Maria

INTERCESSORAS ACRESCERAM 18 ANOS DE VITÓRIAS À CONGREGAÇÃO NO JARDIM RECANTO

CPO. LIMPO PTA./SP – De 
12 a 14 de maio, os adoles-
centes da congregação local 
promoveram festa para cele-
brar vitórias aos pés de Cristo. 
Componentes do conjunto “Fi-
ladélfia”, liderados pelos coope-
radores Jonas Mattos e Daiane 
Soares, dirigiram adorações aos 
céus, satisfeitos com as bênçãos 
recebidas em suas vidas ao lon-
go de 12 anos. A regência do 
vocal ficou a cargo de Jocileide 
Cardoso e Josefina Oliveira.

Em especial, resta informar 
que o evento decorreu de um 
projeto (Musicalizando Vidas) 
que após um mês e meio, 
permitiu com que os adoles-
centes aprendessem música e 

passassem a tocar instrumen-
tos, cooperando para o en-
grandecimento da obra e for-
talecendo o instrumental que 

acompanhou as vozes. Real-
mente coisas que somente o 
Senhor faz. À frente do traba-
lho de ministrar música e lapi-

dar esses talentos encontra-se 
a diaconisa Joseane Mattos.

Várias caravanas se alter-
naram nos dias, entoando lou-

vores e fortalecendo a comu-
nhão. Para somar nos louvores 
a organização convidou os 
irmãos Naira Amaro, Eduarda 
Gattamorta, pastor Daniel & 
Gislene e ainda Sabrina Evelin.

O tema que abrilhantou o 
acontecimento foi “O Pai pro-
cura verdadeiros adoradores; 
eu sou um dos tais” (Jo 4:23). 
A partir do enunciado bíblico, 
pregaram o pastor Isaías de Oli-
veira, diácono Thiago Rufino e o 
pastor Moizes Mariano. Todos 
poderosamente usados pelo Al-
tíssimo nas ministrações.

A igreja pertence ao setor 
no jardim Europa e tem como 
dirigente o pastor Jackson Fe-
liciano de Mattos.

SÃO PAULO/SP – Igreja per-
tencente ao setor no jardim 
Elisa Maria, a congregação no 
jardim Recanto, liderada pelo 
pastor Enildo Ramos Costa, 
levantou um clamor em gra-
tidão aos 18 anos de existên-
cia vitoriosa, celebrados por 
conta das componentes do 
conjunto “Filhas de Sião”. As 
bênçãos foram contempladas 
nos dias 23, 24 e 25 de junho.

O tema que referendou as 
ações comemorativas foi “De-
pois nós, os que ficarmos vi-
vos, seremos arrebatados jun-
tamente com eles nas nuvens, 
a encontrar o Senhor nos ares, 
e assim estaremos sempre 
com o Senhor”  (1ª Ts 4:17). 
Mensagens de advertência es-

piritual foram pregadas a par-
tir do oportuno texto junto à 
Palavra e todos foram desper-
tados pelo Espírito Santo.

A liderança do conjunto es-
teve sob a responsabilidade da 

coordenadora, diaconisa Janete 
Costa, ficando a cooperadora 
Virlene Borgues com as funções 
de dirigente, assessorada por va-
lorosas e atuantes companhei-
ras, as quais ofereceram o me-

lhor ao Pai, sendo devidamente 
recompensadas por tamanho 
zelo espiritual demonstrado.  O 
vocal se apresentou sob a regên-
cia das irmãs Zilda Prado, Marta 
Silva e Gabriela Andrade.

Diversos conjuntos com-
pareceram, assegurando ex-
celentes cooperações nos 
dias festivos. De igual forma, 
louvores congregacionais e os 
hinos entoados pelos cantores 
que passaram pela festa se 
juntaram em mais uma forma 
de reconhecimento ao Senhor 
por sua bondade e distribui-
ção de bênçãos ao departa-
mento que atua sob o ministé-
rio da intercessão.

A congregação pertence 
ao setor jardim Elisa Maria, 
liderado pelo pastor Agnaldo 
Manoel. Em âmbito regional, 
está ligada ao jardim Cachoei-
ra, cujo presidente é o pastor 
José Antônio de Farias Filho. 
(Colaborou Willinson I. Costa)

SÃO GONÇALO/RN – Igreja 
pertencente ao campo regional de 
Pernambuco, presidido pelo pas-
tor Davi Nunes Bispo, a congrega-
ção local, liderada pelo evangelis-
ta José Laércio Ribeiro e esposa, 
diaconisa Adélia Batista Ribeiro, 
promoveu nos dias 28 e 29 de ju-
lho a festividade do círculo de ora-
ção “Rosa de Saron”, que comple-
tou quatro anos de vitórias.

O tema oficial do trabalho foi 
“Despertai-vos mulheres cristãs; 
eis que o noivo está voltando” 

(Mt 25:6), permitindo poderosas 
mensagens baseadas no versí-
culo. Testemunhos e adorações 
completaram a festividade, onde 
o poder divino se manifestou, re-
novando muita gente.

De acordo com as informa-
ções, o casal já trabalha há dois 
anos na cidade de São Gonçalo do 
Amarante, quando evangelizaram, 
visitaram famílias e promoveram 
cultos ao ar livre, até que a con-
gregação fosse devidamente esta-
belecida para glória do Senhor.

Fotos: Divulgação

Neri Joves
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MAESTROS demonstraram interesse perante as propostas apresentadas na primeira reunião de trabalho: ação

CRIANÇAS que compõem o conjunto infantil “Herdeiros do Céu” que pela primeira vez na história comemoraram

PR. RENATO pediu esforços redobrados

OTIMISMO E AGENDA ASSINALARAM A PRIMEIRA REUNIÃO INTEGRADA DE MAESTROS DA AD PERUS

COOPERAÇÃO E ENTRETENIMENTO MARCARAM ANIVERSÁRIO DO GRUPO INFANTIL “HERDEIROS DO CÉU” 

Projeto aponta para formação de uma orquestra com mil músicos na inauguração da Catedral

DA REDAÇÃO – Em 8 de 
julho, atendendo determina-
ção da Presidência, o pastor 
Renato Maximino (vila dos 
Remédios), realizou a primeira 
reunião integrada de maes-
tros da AD Perus, com vistas 
à formação de uma orquestra 
que congregue mil instrumen-
tistas nas apresentações que 
marcarão a inauguração da 
Catedral, prevista para 2018. 
O pastor foi indicado como di-
retor musical das orquestras e 
corais em âmbito ministerial.

No primeiro encontro, 21 
irmãos representaram várias 

regionais e dentre as medidas 
tomadas, a formação da dire-
toria assim como a definição 
da nomenclatura foram trans-
feridas para se processar nes-
te mês. Aliás, já foi realizado 
o primeiro ensaio coletivo no 
sábado, 5, abrindo mais uma 
etapa na preparação para o 
grande evento por vir.

“Ensaios extras se mostra-
ram necessários, vez que se 
deixarmos para fazê-los ape-
nas em quatro oportunidades, 
isto é, nos batismos trimes-
trais, não conseguiremos al-
cançar os objetivos que sem-

pre indicarão 
apresentar o 
melhor para 
a glória do 
Senhor”, ex-
plicou o di-
retor.

Não foi 
apenas isso. 

Produt i -
va, a troca 
de impres-
sões acerca 
do assunto 
pautado cul-
minou com 

a sugestão de realizações de 
workshops, sempre com a fi-
nalidade do aperfeiçoamento 
técnico-musical daqueles que 
integrarão o corpo musical 
durante o solene momento. 
Também foi objeto de análise 
a padronização da metodo-
logia do aprendizado musical 
para todo o ministério.                        

“Isso se torna necessário 
para alcançarmos a qualidade 
que se deseja. Classificação, 
acréscimo, complemento, pa-
dronização do repertório, com 
a finalidade de suprir as ne-
cessidades de cada congrega-

ção figura como ações correla-
tas ao propósito maior que é 
a formação de uma orquestra 
de qualidade”, complementa.                        

Por fim, o pastor Renato 
destaca a necessidade de in-
centivar músicos e aqueles que 
sentem interesse em aprender 
a música para louvar ao Senhor.

“É preciso ampliar as or-
questras em âmbito das re-
gionais, criar um método de 
capacitação dos interessados 
em ingressar aos departamen-
tos. A música requer estudo 
constante, aprimoramento; 
do aluno que ingressa no bá-

sico aos regentes e aqui esten-
do minha fala, abrangendo os 
regentes de corais também. 
Temos tudo para fazer de nos-
so ministério verdadeira po-
tência a partir da música”, crê.

Músico desde os seis 
anos, o pastor atuou por 30 
anos e meio junto ao seg-
mento musical da Polícia Mi-
litar do Estado de São Paulo. 
Aplicado, cresceu em meio 
ao segmento aquartelado, 
de forma que chegou ao co-
mando da Orquestra Sinfôni-
ca da Polícia Militar, aposen-
tando-se como coronel.

RIO GDE. SERRA/SP – Foi 
rentável a primeira festividade 
que celebrou o aniversário do 
grupo infantil “Herdeiros do 
Céu”, órgão oficial da congrega-
ção em Rio Grande da Serra. O 
evento ocupou os dias 1 e 2 de 
julho. A congregação está filia-
da ao setor em parque Aliança 
I, campo regional em Mauá/SP.

Na oportunidade, as crianças 
se alegraram bastante diante do 
evento, quando ouviram a pala-
vra de Deus de forma descontra-
ída e pedagógica, além de parti-
ciparem com muito afinco nos 
louvores e perante às brincadei-
ras elaboradas pela coordenação. 

As mensagens celestes fo-
caram Mateus 19:14 (Jesus, 
porém, disse: Deixai os peque-
ninos, não os embaraceis de vir 

a mim, porque dos tais é o reino 
dos céus), de modo que foram 
anunciadas no sábado pelo 
pregador-mirim Samuel, que 
mesmo com restrições aos 

movimentos, não deixou de 
falar do amor de Deus, o que 
passou uma lição de incentivo 
e exemplo para todas demais 
crianças presentes.

Louvores, dramatizações, 
brincadeiras e foco na palavra di-
vina culminaram com a presen-
ça dos mascotinhos no domin-
go, quando a boneca Lily (irmã 

Dayane), conseguiu prender as 
atenções dos cordeirinhos de 
Deus, passando-lhes a men-
sagem de salvação com tanta 
simplicidade, a ponto de todos 
compreenderem com facilidade 
impressionante.

Na parte dos louvores atu-
aram as cantoras-mirins Elisa e 
Isabel (sábado) e no domingo 
louvou Gabrielly. O conjunto in-
fantil se apresentou composto 
por dezenas e dezenas de vozes 
tendo como regentes as irmãs 
Pamela e Karina, que fizeram 
um excelente trabalho de core-
ografia e gestos. Além do grupo 
local, vários grupos também 
participaram como convidados, 
deixando animados sobretudo 
os líderes da igreja, evangelista 
Eneas e a diaconisa Cleide.

Fotos: Célio Campos

Cícero Santana
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Acreditar que a nossa vida 
não é melhor ou pior do que a de 
ninguém. Nunca sentir-se maior 
ou menor, mas igual. Fazer o bem 
sem olhar à quem e não esperar 
nada em troca, é uma maneira de 
encontrar a felicidade.

Procurar sorrir sempre, 
mesmo diante das dificuldades 
e não se envergonhar das lágri-
mas, diante da necessidade, é 
outra maneira de irmos ao en-
contro dela. Ser humilde, pres-
tar favores sem recompensas, 
abrir as mãos e oferecer ajuda, 
é uma maneira de buscar a fe-
licidade. 

Chorar e sofrer, mas lutar 
e procurar vencer, sem deixar 
o cansaço te derrotar, nem o 
desânimo ou o preconceito te 
dominar, é uma maneira de ga-
nhar a felicidade. Aprender a 
defender seus ideais e a amar 
seus semelhantes, a conquistar 
seus amigos pelo que é e não 
pelo que queiram que seja, é 
mais uma maneira de abraçar 
a felicidade.

Saber ganhar e saber per-
der, é uma rara conquista, 
mas você consegue. Tenha fé, 
acredite em Deus! Viva cada 
momento de sua vida como se 
fosse o último. Faça de sua vida 
uma conquista de vitórias, uma 
virtude e aproveite tudo o que 
ela te der como oportunidade. 
Mesmo sofrendo, sofra aman-
do. Pois é através do amor que 
você encontrará as chaves para 
abrir as portas da felicidade.

VIVA +! SE
CONFIE NO TEMPO DE DEUS

SALVAÇÃO SOMENTE ATRAVÉS DE JESUS CRISTO

“PORQUE O FILHO DO HOMEM (JESUS) VEIO BUSCAR E SALVAR OS QUE SE HAVIAM PERDIDOS”

A confiança requer que você coloque sua agenda nas mãos de Deus, crendo que o tempo 
dele é perfeito para todas as coisas em sua vida. Sua natureza humana quer que as boas coisas 
aconteçam imediatamente, não mais tarde.

Mas você aprende a crer e a esperar que as coisas aconteçam no tempo perfeito de Deus 
à medida que amadurece na vida cristã. Confiar em Deus frequentemente significa não saber 
como Ele irá realizar algo e quando Ele o fará. Mas não saber “como e quando” fortalece sua fé 
e lhe ensina lições de confiança.

Lembre-se: a confiança não é herdada, é aprendida. O tempo desempenha um papel im-
portante para aprender a confiar em Deus. À medida que você experimentar a fidelidade do 
Senhor, vez após vez, desistirá de confiar em si mesmo e colocará sua vida nas mãos habilidosas 
de Deus. 

Esse é um lugar maravilhoso para estar! (Joyce Meyer)

Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais; e como podemos saber o 
caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém 
vem ao Pai, senão por mim”.  

Quem nunca provocou um 
mal-entendido ou já cometeu 
um grande erro nesta vida? As 
duas situações certamente já 
acompanharam muita gente, e 
com elas muitas vezes aparece 
também uma intensa culpa.

É muito frequente que este 
arrependimento permaneça 
vivo por muito tempo, deixando 
a pessoa presa a um sentimen-
to negativo que não atrai nem 
um pouco de otimismo. Permi-
tir que esta culpa o domine é fa-
zer com que supervalorize o seu 
erro, diminuindo cada vez mais 
as chances de se sentir livre.

Ao prolongar esta situação, 
afastamos cada vez mais a fe-
licidade das nossas vidas, nos 
acostumamos a viver com um 
coração amargurado e eterna-
mente culpado pelos erros do 
passado. Ao bloquearmos a 
chegada da felicidade tornamos 
cada vez mais difícil nossa liber-
tação desta culpa infindável.

Empenhe-se ao máximo para 
conseguir o mais rápido possível 
a sua liberdade. Lembre-se que 
todo mundo erra e ainda não é 
possível mudar o passado, mas 
caso se sinta livre da culpa e mude 
de atitude, o seu futuro pode não 
ser menos amargurado.

Conheça Jesus. 
Ele nos liberta de toda e 

qualquer culpa.

LIBERTE
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Você 
diz: “Isso é 
impossível” 

Deus diz: 
“Tudo é pos-
sível” (Lucas 
18:27) 

Você diz: 
“Eu já estou 
cansado” 

DEUS 
DIZ:“Eu 
te darei o 
repouso” 
(Mateus 11:28-30) 

Você diz:
“Ninguém me ama de verdade” 
DEUS DIZ: “Eu te amo” (João 3:16 & João 13:34) 
Você diz: “Não tenho condições” 
DEUS DIZ: “Minha graça é suficiente” (II. Corintos 12:9) 
Você diz: “Não vejo saída” 
DEUS DIZ: “Eu guiarei teus passos” (Provérbios 3:5-6) 
Você diz: “Eu não posso fazer”
DEUS DIZ: “Você pode fazer tudo” (Fili-

penses 4:13) 
Você diz: “Estou angustiado” 
DEUS DIZ: “Eu te livrarei da angustia” 

(Salmos 90:15) 
Você diz: “Não vale a pena” 
DEUS DIZ:“Tudo vale a pena” (Romanos 8:28) 

Você diz: 
“Eu não me-
reço perdão” 

Deus 
diz: “Eu te 
perdôo” (I 
Epistola de 
São João 1:9 & 
Romanos 8:1) 

Você diz: 
“Não vou 
conseguir” 

DEUS 
DIZ: “Eu su-

prirei todas as suas necessidades” (Filipenses 4:19) 
Você diz: “Estou com medo” 
DEUS DIZ: “Eu não te dei um espírito de medo” (II. 

Timóteo 1:7) 
Você diz: “Estou sempre frustrado e preocupado” 
DEUS DIZ: “Confiai-me todas as suas preocu-

pações” (I Pedro 5:7) 
Você diz: “Eu não tenho talento suficiente” 
DEUS DIZ:
“Eu te dou sabedoria” (I Corintos 1:30) 
Você diz: “Não tenho fé” 
DEUS DIZ: “Eu dei a cada um uma medida de 

fé” (Romanos 12:3) 
Você diz: “Eu me sinto só e desamparado” 
Deus diz:
“Eu nunca te deixarei nem desampararei”

Se nada mudar, invente,
e quando mudar, entenda.
Se ficar difícil, enfrente, e 

quando ficar fácil, agradeça.
Se a tristeza rondar, alegre-se, 

e quando ficar alegre, contagie.
E quando recomeçar, acredite.
Você pode tudo.

Tudo consegue pelo amor, 
e pela fé que você tem em 
Deus!

DEUS SEMPRE TERÁ UMA RESPOSTA PRA VOCÊ Ele cuida sempre de ti

Deus é um pai cuidadoso, zeloso e amoroso. 
Ele é onipresente, está ao nosso lado em todos os passos que da-

mos. Ele é onisciente, sabe tudo o que acontece em nosso coração e 
em nossos pensamentos. É assim que Deus cuida de nós.

Deus sempre olha por nós, Ele cuida das nossas vidas, guia-nos no 
caminho do bem, abençoa a nossa jornada. 

Mas para que Deus faça a Sua obra em nossas vidas, precisamos 
estar abertos a Ele. Precisamos aceitar os cuidados de Deus, ficarmos 
sensíveis às mensagens que Ele nos transmite. 

Como diz o ditado, Deus escreve certo por linhas tortas. Algumas 
vezes pode ser difícil para nós compreender as suas designações, mas 
devemos confiar na vontade do Senhor. Ele sempre sabe o que é me-
lhor para nós, não apenas nesta vida mas pela eternidade.

Você já deve ter ouvido e/ou lido 
muitas vezes a frase: “Jesus Te Ama”! 

É uma frase tão usada, tão falada, 
tão escrita, tão divulgada... 

Mas você já parou para pensar no 
significado dessa frase? Tudo bem, 
você já sabe que Jesus ama você, não 
sabe? Sabe? Sabe mesmo? Por que 
Jesus ama você? Sabe?

Jesus amou você antes da fun-
dação do mundo! Antes que você 
existisse, Jesus amou você. Ele amou 
sendo completamente Deus e com-
pletamente homem. Jesus ama tan-
to, que morreu por você! Ele não 
morreu por você sendo “Deus”. Ele 
morreu por você sendo “homem”. 

Ele viveu por você, Ele sofreu por 
você. Por amar você, quando você 
nem havia nascido. Ele te amou, Ele 
te ama!

Mas por que tudo isso? Por que 
tanto amor, por que tanto sofrimen-
to, por que foi preciso que Jesus mor-
resse por você?

Para você ter vida! Mas não essa 
sua vida que você vive. Mas para 
você ter vida eterna. Ele sofreu, o 
que era para eu e você termos sofri-
do em Seu lugar. Ele deu a vida d’Ele, 
para que você tenha vida!

Agora consegue entender por 
que Jesus ama você? Não, não há ar-
gumento, não há explicação, sempre 

vamos perguntar “mas por quê?” O 
amor de Jesus por você é um amor 
tão grande, mas tão grande, que a 
Bíblia - que é a Palavra de Deus - diz 
que esse amor excede todo entendi-
mento.

Não tente entender o amor de 
Jesus por você! Apenas viva esse 
amor! Quem mais amaria você dessa 
forma? Seus pais? Seu companheiro 
(a)? Você mesmo?

Ele - Jesus Cristo - ama muito 
mais! É Único em Amor, em Excelên-
cia e em Salvação!

No amor de Jesus há Salvação. 
Muitos outros podem até amar, mas 
nenhum outro pode salvar você! 

Vem cá... Algum outro morreu e 
ressuscitou? Jesus ama tanto a ponto 
de morrer por você, para salvar você! 
Ele morreu por você, sim! Mas Ele 
ressuscitou. E hoje Ele Vive! E está 
pronto para receber você.

Entregue sua vida, seu coração, 
seus caminhos, seu amor, para Jesus. 
Faça sua vida valer a pena! Você vive 
para quê? Você veio de onde? Você 
vai para onde?

Deus lhe abençoe!
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O caminho da salvação

TODOS OS HOMENS precisam 
de salvação. É da vontade de Deus 
que todos sejam salvos, que todos 
vivam eternamente junto a Ele, no 
céu. Enquanto estivermos na Ter-
ra, temos chance de alcançarmos 
essa salvação que Deus nos ofere-
ce, porque “Deus amou o mundo 
de tal maneira que deu o seu Filho 
unigênito, para que todo aquele 
que nele crê não pereça, mas te-
nha a vida eterna” (Jo 3.16). O que 
fazer para ser salvo?

O primeiro passo
RECONHECIMENTO

Deve o homem reconhecer 
que é pecador, pois “TODOS PE-
CARAM E DESTITUÍDOS ESTÃO 
DA GLÓRIA DE DEUS” (Rm 3.23). 
Através da desobediência do pri-
meiro casal Adão e Eva, o pecado 
entrou no mundo e com o peca-
do a morte. Herdamos de Adão 
a natureza pecaminosa, também 
conhecida como pecado original.

A semente do pecado foi im-
plantada em nós, porque “se-
mente gera semente da mes-
ma espécie”. O homem ficou 
propenso ao pecado. Somente 
Jesus, homem, não se contami-
nou com essa semente danosa 

porque Ele foi gerado pela se-
mente de Deus. Exatamente 
por isso pôde pagar o preço de 
nossa redenção.

O segundo passo
ARREPENDIMENTO

O homem reconhece que 
é pecador e se arrepende de 
seus pecados. O batismo de 
João Batista aquele que veio 

para preparar o caminho do 
Salvador era batismo de ar-
rependimento: “Eu sou a voz 
do que clama no deserto. En-
direitai o caminho do Senhor” 
(Jo 1.23). “Arrependei vos, pois 
está próximo o reino dos céus” 
(Mt 3.2). Jesus iniciou Seu mi-
nistério usando a mesma exor-
tação, ou seja, chamando to-
dos ao arrependimento.

O arrependimento preci-

sa ser sincero. E não basta se 
arrepender; é indispensável 
deixar o pecado; não mais pra-
ticar os atos pecaminosos que 
vinha praticando; assumir 
uma posição segura e con-
victa de que não cometerá 
os mesmos erros. “O que en-
cobre as suas transgressões 
nunca prosperará, mas o que 
as confessa e deixa, alcançará 
misericórdia” (Pv 28.13).

O terceiro passo
CONFISSÃO

“Se, com a tua boca, con-
fessares ao Senhor Jesus e, em 
teu coração, creres que Deus o 
ressuscitou dos mortos, serás 
salvo. Visto que com o coração 
se crê para a justiça, e com a 
boca se faz confissão para a sal-
vação” (Rm 10.9 10). Somos sal-
vos pela graça, mediante a fé (Ef 
2.8-9). Isto significa dizer que 
você aceita o convite de Jesus, 
reconhecendo-O e aceitando-O 
como Senhor e Salvador. 

“Eis que estou à porta e 
bato. Se alguém ouvir a minha 
voz e abrir a porta, entrarei em 
sua casa e com ele cearei, e ele, 
comigo” (Ap 3.20). Confessar ao 
Senhor Jesus também significa 
dar exemplo de vida cristã, ser 
“luz do mundo e sal da terra”. 

As conseqüências
desses três passos

Ao aceitarmos o senhorio 
de Jesus, recebemos o Espírito 
Santo, no qual fomos selados (1 
Co 6.19; Efésios 1.13); nossos 
pecados são perdoados (Atos 
10.43; Rm 4.6-8); somos rece-
bidos como filhos de Deus (Jo 
1.12); se somos filhos, logo so-

mos também herdeiros de Deus 
e co-herdeiros de Cristo (Rm 
8.17); passamos da morte espi-
ritual para a vida espiritual (1 Jo 
3.14); somos novas criaturas (2 
Co 5.17); o diabo se afasta e não 
nos toca (Tg 4.7; 1 Jo 5.18); não 
estamos mais sujeitos às maldi-
ções (Jo 8.32,36); podemos usar 
o nome de Jesus para curar en-
fermos e expulsar demônios (Mc 
16.17-18); a salvação nos leva a 

um relacionamento pessoal com 
nosso Pai e com Jesus como Se-
nhor e Salvador (Mt 6.9; Jo 14.18-
23); estamos livres da ira vindou-
ra (Romanos 5.9; 1 Ts 1.10). 

Permanecer
no Caminho

“Permanecei em mim, e eu 
permanecerei em vós... Eu sou a 
videira, vós sois os ramos. Se al-

guém permanece em mim e eu 
nele, esse dá muito fruto. Sem 
mim nada podeis fazer. Se alguém 
não permanecer em mim, será 
lançado fora, como o ramo, e se-
cará. Tais ramos são apanhados, 
lançados no fogo e se queimam. 
Se permanecerdes em mim e as 
minhas palavras permanecerem 
em vós, pedireis o que quiser¬des, 
e vos será feito. Se guardardes os 
meus mandamentos, permane-
ce¬reis no meu amor, assim como 
eu tenho guardado os manda-
mentos do meu Pai, e permaneço 
no seu amor” (Jo 15.1 10).

Como vimos, o caminho é Je-
sus. Ele disse que é impossível ao 
homem ser salvo se não for atra-
vés dele. “EU SOU O CAMINHO, 
A VERDADE, E A VIDA. NINGUÉM 
VEM AO PAI SENÃO POR MIM” 
(Jo 14.6). Portanto, “quem nele 
crê não é condenado, mas quem 
não crê já está condenado, por-
que não crê no nome do unigêni-
to Filho de Deus” (Jo 3.18).

Finalmente, guarde estas 
preciosas palavras de Jesus no 
seu coração: “Se me amais, 
guardareis os meus mandamen-
tos. Aquele que tem os meus 
mandamentos e os guarda, esse 
é o que me ama; e aquele que 

me ama será amado de meu 
Pai, e eu o amarei e me mani-
festarei a ele” (Jo 14.15, 21).

Jesus, o único caminho: “E 
EM NENHUM OUTRO HÁ SAL-
VAÇÃO, PORQUE DEBAIXO DO 
CÉU NENHUM OUTRO NOME 
HÁ, DADO ENTRE OS HOMENS, 
PELO QUAL IMPORTA QUE SE-
JAMOS SALVOS” (Atos 4.12). 

(Texto de autoria do pastor 
Airton Evangelista da Costa)
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Ao final do curso, um velho 
professor perguntou a um dos 
seus alunos:

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

— “Sim, professor”, res-
pondeu o aluno, “amanhã vou 
receber o meu diploma”.

— “O que você vai fazer 
agora?”

— “Bem, vou fazer a pós-
-graduação, mestrado, etc... 
depois penso em casar, juntar 
fortuna. Serei o melhor naqui-
lo que faço e o meu nome será 
sinônimo de sucesso”.

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

me aposentar, ter uma vida 
mansa. Vou aproveitar para 
conhecer o mundo...”

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

chegará o dia em que vou 

morrer...”
— “E depois?”
— “Depois...”
Quando a conversa che-

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

Se observarmos, por um 
momento, as idéias do jovem, 
concluímos que a maioria das 
pessoas pensa de modo seme-
lhante, talvez, incluindo você, 
não é mesmo?

Normalmente ouvimos al-
guém dizer: “Vou fazer isto e 
aquilo...”; “Vou a tal lugar...”. 
Essas palavras trazem à lem-
brança um relato que encon-
tramos no Evangelho de Lu-
cas, onde lemos: “O campo 
de um homem rico produziu 
com abundância. E arrazoava 
consigo mesmo, dizendo: Que 

farei, pois não tenho onde 
recolher os meus frutos? E 
disse: Farei isto: destruirei 
os meus celeiros, reconstruí-
-los-ei maiores e aí recolherei 
todo o meu produto e todos 
os meus bens. Então, direi à 
minha alma: tens em depó-
sito muitos bens para muitos 
anos; descansa, come, bebe e 
regala-te. Mas Deus lhe disse: 
Louco, esta noite te pedirão a 
tua alma; e o que tens prepa-
rado, para quem será?” (Lucas 
12.16b-20).

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

A Bíblia nos diz: “Pois que 
aproveitará o homem se ga-
nhar o mundo inteiro e per-
der a sua alma?” (Mateus 

16.26). Portanto, o que você 
fará após a leitura dessas li-
nhas? Continuará negando e 
rejeitando a Deus?

Qual será a sua decisão?

A Palavra de Deus mostra 
de modo muito prático: “É 
muito fácil andar pelo cami-
nho que leva à perdição, por-
que ele é largo e há muitos 
andando nele! No entanto, é 
muito difícil andar pelo cami-
nho que leva à vida, porque 
ele é muito estreito e são pou-
cos os que o encontram!

O que você fará?

Continuará andando pelo 
“caminho largo” por onde an-
dam os que rejeitam a Deus e 
não se interessam por aquilo 

que Ele diz? Ou seguirá pelo 
“caminho estreito”, onde an-
dam os que reconhecem a 
Jesus como Salvador e Senhor 
de suas vidas?

Jesus diz: “Quem crê em 
Mim – o Filho de Deus – não 
será condenado pelo Pai, “...
mas quem não crê já está con-
denado, por não crer no nome 
do Filho Unigênito de Deus”(-
João 3.18 – NVI).

Ponha a sua fé e confiança 
em Jesus e receba a vida eter-
na e a esperança que Ele lhe 
proporciona. Peça que o Se-
nhor perdoe os seus pecados 
e aceite-O como Senhor e Sal-
vador da sua vida. Não espere 
mais, faça-o agora mesmo e 
poderá ver o poder de Deus 
trabalhando em você!

Assim, você obterá a res-
posta à pergunta: “E depois...?”

E Depois?


