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Mega desfile
assinalou as
comemorações 
dos 70 anos da 
AD Perus

Em 7 de setembro, ainda foram comemorados os 42 anos de inauguração do templo-sede | PRÓXIMA EDIÇÃO

Regional Mauá manteve a tradição ao promover a
13 Conferencia Missionaria ª ´^

Maior vento missionário na cidade, acontecimento estreitou comunhão e des-
pertou muitos, inserindo-os ao campo missionário. PÁGINAS CENTRAIS

Evento foi o canal usado pelo Senhor para atrair a 
si preciosas vidas. ÚLTIMA PÁGINA

CIBEMP enfatiza manutenção da Harpa 
Cristã mediante reflexões mensais, a partir de 
apresentações de regionais sob temas musi-
cais previamente definidos. PÁGINA 22 PÁGINA 5

Pré-CAMP regional em Mairiporã
assinalou o encontro com Deus de 34 pessoas

Projeto “Harpa & Poesia” busca 
revitalizar o uso da Harpa
Cristã em meio às regionais 
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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).

CREMOS

CONJUNTO de jovens “Gileade”, que superou 12 anos de existência, adorando e testificando sobre Cristo

MOCIDADE GILEADE
12 anos superados na congregação do jardim Ingá 

SÃO PAULO/SP – De 11 a 13 
de agosto, a congregação local, 
liderada pelo presbítero Mau-
rício Carvalho, rendeu gratidão 
ao Eterno pela oportunidade 
de festejar com os membros, 
demais departamentos e con-
vidados a passagem do 12º 
aniversário de existência. Dias 
de plenitude espiritual e sinali-
zação do alto, quando corações 
foram sondados e vidas trans-
formadas pelo poder das ado-
rações e palavra ministrada.

Igreja da regional em Santo 
Amaro, tem experimentado o 
que representa viver sob total 
confiança divina, superando 
desafios a cada instante. E isso 
tem permitido uma comunhão 
excepcional entre liderados 
e líderes que ombro a ombro 
juntam forças para superar os 
desafios da trajetória espiritu-
al. Bem do jeito que aconteceu 
aos jovens que novamente 
proclamaram o brado de vitó-

rias pela 12ª vez seguida.
A cooperação foi um dos 

grandes destaques festivo. 
Além do vocal “Gileade”, a 
mocidade regional chegou 
junto nas adorações que se 
complementaram a partir das 
participações especiais dos 
adoradores, Eliseu Beltran 
(Itapetininga/SP), Leydiane 
(sede) e a representação juve-
nil da AD Belém estabelecida 
no jardim Olinda. Dias de mui-
tas adorações e pentecostes.

Na abertura, a ministração 
da palavra ficou sob a respon-
sabilidade do pastor presidente 
regional, Marcelo do Nascimen-
to, por sinal grandemente usado 
como canal de bênçãos aos que 
se dirigiram ao templo à busca 
de uma palavra e respostas jun-
to às aspirações que acalentava.

Sábado o pastor Jonatas Fir-
mo (AD Brás) ministrou com ou-
sadia a poderosa palavra de Deus. 
Os jovens se alegraram e foram 

cheios do Espirito Santo. Sinais 
pentecostais se manifestaram em 
meio ao povo que ‘nadou’ no rio 
de bênçãos emanado desde o 
trono santo. Uma maravilha!

Felizes, todos retornaram 
á igreja na noite dominical, 
quando da realização do gran-
de “Culto da Família. Todas as 
partes musicais se apresenta-
ram, com ênfase ao conjunto 
“Gileade”. Noite de gratidão, 
de testemunhar tudo quanto 
operara o Eterno perante os 
que cuidaram de busca-lo e 
servi-lo em espírito e em ver-
dade. Pregou o cooperador 
Obede Carvalho (sede).

O tema que balizou a festivi-
dade foi “Profetiza a esses ossos 
e dize-lhes: ossos secos, ouvi a 
palavra do Senhor” (Ez 37:4).

Responde pela liderança do 
departamento de mocidade a 
irmã Jeane Alves enquanto que 
a regência teve como responsá-
vel Tamires Batista.

Divulgação
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os desafios 
f inanceiros. 
“De bom é 
dizer-lhes que 
mesmo pe-
rante a crise 
econômica, a 
igreja se segu-
rou por conta 
dos irmãos 
que são fiéis. 
Quem dizima, 
oferta, sabe 
que ser fiel é a chave de qual-
quer situação”, destacou.

Noutro ponto dos comen-
tários, relatou com visível 
emoção sua passagem pela 
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QUÓRUM ELEVADO ASSINALOU PLENÁRIA DO CONSELHO DE MINISTROS DO MÊS DE AGOSTO

COMPARECIMENTO de obreiros tem apresentado crescimento junto à plenária mensal realizada na Matriz

PRESIDENTE fez advertências aos liderados e compartilhou experiências pastorais

CARAVANA veio desde Catanduva/SP para tomar parte no Conselho de Ministros NA PRIMEIRA fila, obreiros de Pouso Alegre durante reunião do colegiado em curso

PR. EDUARDO retornou PR. SINEÍLTON foi o oradorPR. EMANOEL: regresso PR. JOSÉ Hélio se uniu PB. ANTONIO é de Guareí

DA REDAÇÃO – Se em ju-
lho o comparecimento de 
obreiros e ministros já tinha 
sinalizado um crescimento  
perante a plenária mensal do 
Conselho, a medida ganhou 
musculatura ainda maior em 
agosto, vez que além da nave, 
a galeria foi muito bem coo-
perada por conta das autori-
dades eclesiásticas que retor-
naram ao principal fórum de 
debates a que pertencem. O 
evento ocorre todo segundo 
sábado de cada mês, inician-
do-se às 9h30 e perdurando 
até às 16h. O preletor oficial 
do mês foi o pastor Sineílton 
Leal (Campinas/SP).

Como de costume, tão 
logo aberto por conta de pas-
tores auxiliares, a direção foi 
passada ao pastor presiden-
te nacional do ministério, o 
doutor Elias Cardoso. Iniciou 
suas considerações mediante 
claras admoestações focadas 
em combater o paganismo 
desenfreado que se nota em 
meio ao segmento evangéli-
co, tratou do inesgotável tema 
envolvendo doutrinas x costu-
mes e fez veladas explicações 
quanto à melhor forma em se 
administrar as igrejas perante 

África. “E voltei mudado, com 
outra visão de mundo, de con-
ceito missionário, de dispor de 
tudo quanto precisamos ou 
nem sempre precisamos pe-
rante irmãos que praticamen-
te nada tem. Saber que ainda 
existem igrejas que custam en-
tender a importância de contri-
buir com a obra missionária é o 
que mais dói”, apontou. 

Com voz embargada e 
olhos inundados por lágri-
mas, revelo u que os irmãos 
africanos percorrem a pé dis-

tâncias supe-
riores a 15 
quilômetros, 
s u p e r a n d o 
p i n g u e l a s . 
Obreiros que 
juntos – e 
são apenas 
três, quatro 
– pastoreiam 
45 igrejas, 
percorrendo 
e assistin-

do-as a pé. Deflagrou uma 
campanha para a compra 
de bicicletas para ajudá-los. 
Conseguiu arrecadar dezenas 
e dezenas para tal finalidade.

QUESTÕES
ADMINISTRATIVAS

Em meio às trocas de ex-
periências, a Secretaria despa-
chou diversos documentos e 
deliberou adesões, confirma-
das pelo plenário. 

Como ocorreu aos pastores 
Eduardo Justino dos Santos e 
Emanoel Ribeiro dos Santos que 
pertenciam à AD Perus, saíram e 
anunciaram retorno ao ministé-
rio. Também pastor, José Hélio Ri-
beiro se uniu ao nosso colegiado. 

Já o presbítero Antonio Car-
los Casemiro e sua esposa, Jo-
senilda Dias Sena, foram rece-
bidos pela regional Guareí/SP e 
empossados como dirigentes, 
perante a congregação Alpes da 
Castelo, na cidade em Bofete/SP.

Da regional Catanduva/SP, 
presidida pelo pastor Isaías de 
Oliveira, uma caravana forma-
da por obreiros assinalou pre-
sença, cooperando ativamen-
te com o Conselho. 

A exemplo do que fizeram al-
guns obreiros da cidade mineira 
em Pouso Alegre. Tratativas finais 
estão encaminhando para que o 
ministério de Perus brevemente 
se estabeleça em mais uma cida-
de ao sul de Minas Gerais.

Fotos: Célio Campos
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VISITA à Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa: sugestões apresentadasDR. ELIAS reencontrou o deputado Pastor Takayama: união para defender a igreja

PASTORES despacharam com o senador José Medeiros: pauta de interesse comum

A serviço da igreja, pastores Elias 
Cardoso e André Bueno despacha-
ram em Brasília

DA REDAÇÃO – Buscando 
dar celeridade em documentos 
inerentes aos interesses da igre-
ja que tramitam por alguns Mi-
nistérios e mesmo órgãos, em 
30 de agosto, os pastores Elias 
Cardoso e André Bueno estive-
ram em Brasília, oportunidade 
que despacharam com legisla-
dores e mesmo executivos lota-
dos em Ministérios.

Inicialmente, despacharam 
com o senador José Medeiros 
(PODEMOS), vice-líder do presi-
dente Michel Temer no Senado. 
Na pauta, o tema que regulamen-
ta as ações das igrejas, quando o 
ministério mostrou força, apre-
sentando diversos documentos 
que sustentam as ações junto aos 
cartórios de São Paulo que mos-
tram contrários as ações sociais 
desenvolvidas pela igreja.

No período da tarde, os 
pastores despacharam junto 
ao presidente da Comissão de 

Defesa dos Direitos da Pessoa 
Idosa (CIDOSO), o deputado 
Gilberto Nascimento. Foi com-
partilhado perante o órgão a 
importância do papel desen-
volvido pela igreja perante os 
inclusos na chamada Melhor 
Idade. Agendas foram amplia-
das com vistas futuros entendi-
mentos compartilhados.

“Basta anotar que o Brasil con-
ta, atualmente, com mais de 27 
milhões de pessoas acima de 60 
anos. Esse número, de acordo com 
a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), deve chegar a 35 milhões 
até 2050. Quantos desses não es-
tão em meio às nossas igrejas?”, 
questionou o pastor André Bueno. 

Outro assunto importan-
te que nossos representantes 

acessaram foram as discus-
sões da Câmara dos Deputados 
quanto à regulamentação, pelo 
Banco Central, de negociações 
com moedas virtuais (como os 
bitcoins) e programas de milha-
gem de companhias aéreas.

As principais ideias em de-
bate são reduzir os riscos das 
moedas virtuais contra a estabi-
lidade financeira da economia, 
diminuir a possibilidade de essas 
moedas financiarem atividades 
ilegais e proteger o consumidor 
contra eventuais abusos.

“A igreja não pode estar dis-
tante de medidas que poderão 
afetá-la logo menos. Precisa-
mos fazer valer a nossa repre-
sentatividade”, completou o 
doutor Elias Cardoso.

Fotos: Divulgação
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PRESENÇA do Ministério em terras africanas aclarou ainda mais a visão missionária defendida por Perus

CASAL presidencial conferiu de perto a realidade dos internos que vivem no orfanato sustentado pela igreja

PASTORES sempre dispuseram de excelente recepção por conta dos obreiros locais: aprendizado rápido

DIVERSAS ocasiões mostraram os africanos reunidos, à espera de palavra proferida pela caravana nacional

Operacao 
Evangelismos, Visitas,
Cultos ao Ar Livre,
Ações Administrativas e
Batismo em Águas

 “Chegamos a Moçambique na noite do dia 3 de 
agosto. 

Na manhã seguinte, o pastor presidente e sua 
esposa visitaram o orfanato onde foram recebidos 
com muito calor pelas crianças e funcionários. Em 
seguida, as crianças fizeram uma apresentação, ci-
tando versículos e cantando hinos de louvores a 
Deus. O pastor Elias Cardoso e a missionária Lígia 
Cardoso, foram muito impactados com tudo que vi-
ram e ouviram no orfanato. 

À tarde os obreiros se dirigiram ao bairro Militar, 
que da mesma forma recebeu o casal presidencial 
e demais membros da comitiva missionária de uma 
forma muito calorosa. Lá ofereceram presentes aos 
moldes locais, manifestando a alegria em terem 
sido lembrados pela igreja brasileira: um balde de 
milho, galinha, inhame, mandioca, batata-doce en-
tre outros produtos agrícolas sinalizaram a tradição 
moçambicana em receber bem.

O casal presidencial conheceu duas crianças que 
receberam seus nomes em homenagem aos líderes 

do ministério de Perus: Elias e Lígia, cujas apresen-
tações ao Senhor ocorreu naquela ocasião festiva. À 
noite houve uma reunião com os missionários para 
acompanhamento e avaliação do estágio em que as 
obras se encontram na localidade. A igreja brasilei-
ra, por sua vez, alinhou meios de ajuda-los em várias 
frentes com vistas ampliar o alcance missionário.

No dia seguinte, iniciamos a Escola Bíblica con-
tabilizando 350 inscritos. Um caminhão partiu do 
Malawee, país vizinho, carregado com 70 obreiros. 
Na metade do caminho, quebrou. O empecilho para 
que os obreiros não fossem à Escola Bíblica não foi 
suficiente o bastante, de forma que a boa vontade 
prevaleceu. Alugaram outro caminhão seguiram 
a viagem de aproximadamente 1400 quilômetros 
sobre aquele ‘pau-de-arara’. À noite foi vez do de-
partamento feminino estar à frente dos trabalhos, 
quando um culto inesquecível foi oferecido ao Pai 
pelo CIBEMP.

Domingo cedo deixamos o orfanato e nos diri-
gimos para um local onde se daria o batismo em 

águas. O povo cantava com muita alegria. Caminha-
mos cerca de 20 minutos a pé. No local devido, após 
o culto inicial, pregação da palavra santa e anúncio 
do reino de Cristo, a cerimônia foi realizada, quando 
45 pessoas desceram às águas. 

No período da tarde, encerramos a Escola Bíbli-
ca Fraternal de Obreiros (EBFO) mediante consagra-
ções de obreiros. Saímos para visitar o trabalho de 
Chirodzo, distante uma hora de carro, sob um trajeto 
muito difícil perante uma região montanhosa. Mas lá 
encontramos um povo muito alegre que recebeu o 
casal presidencial muito bem e com muita festa.

Hora de voltar. Rememorar os desafios locais em 
contraste com as facilidades que temos por aqui. E 
entender que o melhor investimento que temos a 
fazer chama-se obra missionária. O resultado é sim-
plesmente inexplicável.”

(Relato oferecido pelo pastor Flávio Pena, 
presidente regionalem Mauá/SP e membro do 
Conselho Nacional de Missões do Ministério de 
Perus – CONAMPE)

Africa´
~

Fotos: CONAMPE
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SUPERAÇÃO é a palavra mais adequada que resume os passos da mocidade local: ânimo e conquistas

VARÕES demonstraram profunda adoração por tudo quanto receberam do Pai durante mais um ano: fé

Jovens do conjunto “Visão de Águia” fizeram história no povoado baiano Aguada Nova

No Alto de Taipas, conjunto de varões promoveu o quarto aniversário existencial

LAPÃO/BA – De 18 a 20 
de agosto, a congregação lo-
calizada no povoado Aguada 
Nova, promoveu e hospedou 
cultos comemorativos ao pri-
meiro aniversário do conjunto 
de jovens “Visão de Águia”. A 

igreja tem como dirigente lo-
cal o pastor Alexandre Nunes 
e esposa Ana Paula. Em nível 
setorial, o cajado se encontra 
às mãos do pastor Almir Fran-
cisco. Dias de grande manifes-
tação da glória santa.

Assim que o evento foi 
anunciado, a mocidade não se 
continha tamanha expectati-
va em apresentar o que tinha 
de melhor para o engrandeci-
mento do nome do Salvador. 
Isso ajudou muito na constru-

ção espiritual do evento, vez 
que jejuns, orações e consa-
grações foram empreendidos 
nessa direção. Os resultados 
superaram as expectativas.

Após vários louvores do 
conjunto aniversariante e dos 
adoradores que se reuniram 
em torno do acontecimento, a 
palavra foi pregada com muita 
autoridade, mediante a parti-
cipação inspirada do pastor 
setorial Almir Francisco. O 
Senhor usou o seu servo de 
uma maneira marcante e o 
povo foi tomado pela glória 
e resplendor divino que en-
volveu a todos. O movimento 
pentecostal patrocinou um 
frisson interessante em meio 
à sociedade local.

Sábado foi dia de ampliar 
ainda mais os tentáculos da 
igreja, arregimentando pesso-

as para que pudessem ouvir o 
evangelho e conhecesse Jesus 
como libertador dos pecados 
e único salvador da humani-
dade. Estratégia correta, de 
forma que muitos amigos 
compareceram ao templo e 
foram bombardeados com a 
palavra divina. Após o conjun-
to “Visão de Águia” e adora-
dores terem se apresentado, 
pregou o irmão Davi.

A festividade de primeiro 
aniversário da juventude se ar-
rastou até a noite de domingo, 
dia do Culto da Família. Após 
devocionais, testemunhos e 
adorações, o Senhor conce-
deu graça ao pastor dirigente 
local, Alexandre Nunes, que 
compartilhou uma oportuna 
mensagem de fé e esperança, 
amadurecida em seu coração 
por conta de Cristo.

SÃO PAULO/SP – Sob o 
tema “Varões aguardando 
novos céus e nova terra aon-
de habita a justiça de Deus” 
(2ª Pe 3:23), o departamento 
varonil “Escudo Forte”, órgão 
oficial da igreja em Alto de 
Taipas, comemorou com gra-
ça e comunhão mais um ano 
de grandes avanços em face 
das misericórdias santas. O 
evento ocorreu nos dias 4, 5 
e 6 de agosto.

Líder do setor, o pastor Le-
andro Carvalho ofereceu total 
apoio ao segmento varonil que 

dispôs de todas as oportunida-
des para adorar ao Senhor na 
beleza de sua santidade. 

Assim que o evento come-
morativo foi aberto, de pronto 
a liderança foi facultada aos 

diretores, diácono Deivison 
Silva e cooperadores Rodrigo 
Salles e Rafael Marques. Fo-

ram usados poderosamente 
pelo Senhor, que os inspirou 
quanto às decisões que toma-
ram servindo melhor perante 
os interesses do reino.

Além de vários conjuntos 
presentes e adoradores, es-
paço especial foi destinado às 
ministrações da palavra santa, 
que contou  com a missionária 
Raquel Custódio (AD Belém), 
pastor Wagner Luis dos San-
tos (presidente regional) e o 
evangelista Ulisses Sperandio 
que atuou inspirado no culto 
de encerramento.

Fotos: Divulgação

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

CAMPO REGIONAL
DE MONTE MOR/SP

01 – Por motivo de mau testemunho, aplica-se a pena de exclusão, ao diácono JOSE 
CAMILO DE LIMA NETO – RI 92.668.211, por contrariar norma do Conselho e Convenção, 
em clara afronta aos procedimentos e obrigações a que está compromissado, notada-
mente por rebelião, conforme sindicâncias concluídas.

CAMPO REGIONAL
DE VILA PERUS/SP

02 – Por motivo de mau testemunho, aplica-se a pena de disciplina, ao presbítero 
CARLOS ASSIS CAVALCANTE NUNES – RI 84.930.184, por contrariar norma do Conselho e 
Convenção, em clara afronta aos procedimentos e obrigações a que está compromissado, 
notadamente por rebelião e divisão, conforme sindicâncias concluídas.

Despacho: - Publique-se, 06 de setembro de 2017 - Mesa da Presidência.
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METADE dos assentos foi tomada pelo vocal do pré-CIBEMP: união e crescimento DIAS permitiram derramamento de poder perante vidas que foram transformadas

EV. METUSALÉM: “sou adorador”

ORQUESTRA ofereceu importante apoio ao vocal durante o conclave anual CULTOS registraram excelentes cooperações nas noites de movimento espiritual

TESTEMUNHOS foram avivados

DCSA. Mª de Fátima: coordenadora

MISSª Simone elogiou as irmãs VIVIANE adorou no sábado à noite MISSª Vânia: palavra impactante

Explosão espiritual e comunhão assinalaram a
edição 2017 do pré-CIBEMP em Cabreúva

CABREÚVA/SP – Os dias 
11 e 12 de agosto assinalaram 
mais uma edição do pré-Con-
gresso de Irmãs Beneficentes 
Evangélicas do Ministério de 
Perus (CIBEMP) perante a re-
gional local, presidida pelo 
pastor Gelson Pereira. Dias de 
plenitude espiritual revelada 
em meio ao grande compare-
cimento de pessoas que tes-
temunharam as ações divinas 
junto ao maior evento festivo 
a envolver o ministério femi-
nino na cidade.

A abertura ocorreu na noi-
te de sexta-feira, quando o Se-
nhor trabalhou de uma forma 
maravilhosa. À frente dos tra-
balhos, atuações impecáveis 
da coordenadora geral, a dia-

conisa Maria de Fátima Silva 
Gomes, ao lado de suas au-
xiliares, as vice-presidentes, 
Iraci Rodrigues Oliveira, Ma-
ria Inês e Rosana Oliosi. Na 
regência do vocal trabalha-
ram Ester, Shirley e Débora. 
Como adoradoras convidadas 
especiais, presenças de Ro-
berta (Itupeva/SP) e Viviane 
Rodrigues (Cpo. Limpo Pta./
SP). Metusalém Costa adorou 
na noite de sábado.

O tema que referendou o 
conclave foi “Mulheres cheias 
do conhecimento do Filho de 
Deus” (Ef 4: 12, 13). E nele se 
inspiraram as preletoras, mis-
sionárias Jacira Mascarenhas 
(abertura) e Vânia Costa (sá-
bado). O Senhor decidiu usá-

-las com muita propriedade 
diante do assunto proposto 
por conta da comissão orga-
nizadora da festividade. Muita 
gente recebeu tratamento ex-
clusivo em nível espiritual, ex-
perimentando as providências 
divinas que se manifestaram 
de uma forma marcante.

Por sua vez, o conjunto 
executou hinos de grande 
apelo pentecostal e a glória 
eterna se manifestou em meio 
à congregação dos justos, de 
maneira que o poder foi tão 
intenso, tomando a igreja 
como um todo. Púlpito, nave, 
corredores e galeria acusa-
ram as mãos santas operando, 
tanto que o alarido de glória 
tomou conta dos cultos que 

foram embalados por línguas 
estranhas e poder.

A direção nacional do CI-
BEMP assinalou presença. A 
missionária Simone Avelino 
representou a presidência na-
cional, acompanhada de um 
grupo de irmãs, todas perten-
centes à diretoria que tem à 
frente a missionária Lígia Cris-
tina Marins Cardoso. Carava-
nas de Campo limpo Paulista 
e de Porto Feliz completaram 
o rol dos convidados e partici-
pantes do grande congresso.

Em meio às considerações, 
a palavra pregada na noite 
de sábado, por conta da mis-
sionária Vânia Costa (Mauá/
SP), apresentou um Deus que 
“corta e costura. A vontade di-

vina geralmente não se torna 
confortável aos nossos olhos. 
(...) A igreja hoje precisa se 
preocupar com uma geração 
que está por aí sem marcas, 
experiências, conteúdo zero. 
A pergunta não pode se ca-
lar – oque Jesus representa 
em nossas vidas? Precisamos 
abraçar Jesus e ter intimidade, 
afinidade com ele. Só assim 
seremos curados interna e ex-
ternamente”, pregou.

Além do pentecostes der-
ramado, vidas quebrantadas 
e cativeiros virados, o pré-
-CIBEMP ainda possibilitou 
várias conversões, permitin-
do que muitos encontrassem 
com o Senhor, aceitando-o 
como salvador.

Fotos: Célio Campos
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A MOCIDADE “Ágape”, que há 48 anos adora o Salvador e tem contemplado bençãos neste período

MEMBROS enalteceram as misericórdias santas reveladas ao longo desses 31 anos IRMÃS se alegraram durante cultos comemorativos ao primeiro aniversário alcançado

PR. CÍCERO dirige o setor

O relato festivo de uma mocidade que 
acaba de completar 48 anos de existência

CÍRCULO DE ORAÇÃO “MONTE DAS OLIVEIRAS”: 31 ANOS Igreja no distrito de Artemis aniversaria

SÃO PAULO/SP – Debaixo 
do poder divino, os dias 4 e 5 
de agosto inscreveram na his-
tória o ato festivo que oficiali-
zou os 48 anos de vida do con-
junto de jovens “Ágape”, órgão 
oficial do setor Imirim, regional 
jardim Cachoeira. Os cultos se 
processaram sob a divisa “Jo-
vens envolvidos com a obra e 

aguardando a volta de Jesus”. 
Lideram o departamento o co-
-pastor, Daniel Ortiz e o diáco-
no João Francisco. As regentes 
são as irmãs Solange e Valda.

Líder setorial, o pastor Cíce-
ro Galvão procedeu a abertura 
do acontecimento festivo na 
sexta-feira, mediante alegria 
e unção divina. Ao seu lado, 

vários obreiros que servem ao 
Pai na sede e vários visitantes 
que se uniram para agradecer 
ao Senhor por tantos anos de 
incontáveis vitórias alcançadas. 

Várias caravanas compa-
receram nestes dias festivos, 
adorando, cooperando e com-
partilhando vitórias pelo acon-
tecimento testemunhado. Nos 

louvores, além da magna par-
ticipação dos integrantes do 
vocal “Ágape”, o Senhor pre-
parou os levitas locais, como 
a jovem Gabriela e a diaconisa 
Zeneide, além da convidada 
especial, cantora Abigail, que 
foi benção às vidas dos que 
passaram pela sede. 

Dentre os oradores oficiais, 
destaque ao pastor Paulo Damas-
ceno, que se incumbiu de falar na 
noite da abertura, representan-
do, com satisfação e eficiência, o 
pastor presidente regional, José 
Antônio de Farias Filho. Contem-
plou Deus trabalhar a partir de 
suas experiências de vida como 
jovem na casa de Deus e conside-
rações bíblicas alinhadas ao tema 
- “E, eis que cedo venho, e o meu 
galardão está comigo, para dar 
a cada um segundo a sua obra” 
(Apoc  22:12). 

Os jovens se envolveram 
de tal forma que no sábado, 
visualizou-se o aumento da co-
munhão e o fortalecimento da 
união dos jovens, o que resul-
tou em um derramamento de 
poder que lembrou muito chu-
vas de benção sobre a igreja. 

Também compareceram 
congregações de longe que 
louvaram e não deixaram de 
render graças ao Pai pela opor-
tunidade.  O pastor Elias Soares 
deu apoio ao grupo, compare-
cendo e comentando sobre a 
vida dos apóstolos e a igreja 
perseguida.  Pregando com 
ousadia, chamou os jovens a 
um compromisso sério e du-
radouro com a obra – “Deus 
está querendo uma juventude 
compromissada, porque já são 
marcados com a promessa”.  

No final, a mocidade ani-
versariante presenteou a igre-
ja de sorteio de uma linda ces-
ta de chocolates, onde um dos 
líderes do setor Recreio São 
Jorge, em Guarulhos/SP, foi 
agraciado. (Andrea Fonseca)

MAUÁ/SP - Nos dias 25, 26 
e 27 de agosto, a sede setorial 
no parque Aliança I, hospedou 
cultos comemorativos ao 31º 
aniversário do conjunto de inter-
cessões “Monte das Oliveiras”. 
Período assinalado por muitas 
lutas e enormes vitórias. À frente 
do grupo estão as irmãs Selma e 
Maria, enquanto que a coorde-
nação geral está sob a responsa-
bilidade da missionária Jovita. O 
dirigente setorial é o seu esposo, 
pastor Jaime Moura.

O tema escolhido foi “Eu sou o 
Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. 
A quem quer que tiver sede, de 
graça lhe darei da fonte da água da 
vida” (Apoc 21:6b), que facultou aos 
oradores uma base bíblica oportuna 
para que ministrações preenches-
sem as expectativas da membrasia 
local e dos convidados que se avolu-
maram ao templo durante a festivi-
dade. Todos os conjuntos visitantes 
tiveram oportunidades e acabaram 
louvando a Deus.

Na abertura do trabalho, o 

pastor presidente regional, Flavio 
Pena, compartilhou uma palavra 
poderosa que mexeu com os cora-
ções de uma forma toda peculiar. 
A cantora Amanda foi a convidada 
especial da noite. Coordenadora 
regional do pré-CIBEMP, a missio-
nária Amanda Pena prestigiou o 
acontecimento anual.

Sábado foi outro dia de mui-
tas comemorações, união, comu-
nhão, testemunhos e louvores ao 
Pai. As aniversariantes novamen-
te se apresentaram com vigor e 
recepcionaram conjuntos visitan-
tes que se dirigiram ao templo 

para se alegrarem junto das com-
ponentes. A cantora Josy louvou 
enquanto que irmã Gisele Panca-
naro foi a boca de Deus na trans-
missão de uma oportuna palavra.

O trabalho foi encerrado no 
domingo, durante o “Culto da 
Família”. Além de todos os depar-
tamentos organizados do setor 
se apresentarem, o espaço maior 
voltou a ser franqueado às irmãs 
do conjunto “Monte das Olivei-
ras”. O pentecostes se manifes-
tou, o povo foi devidamente re-
compensado pelas mãos santas.

  (Cícero Santana)

PIRACICABA/SP – O mês de 
agosto foi um marco na traje-
tória da congregação localiza-
da no distrito de Artemis. Pela 
fé e diante de muitas orações 
e evangelismo intenso, a igre-
ja comemorou o primeiro ani-
versário. Deus movimentou 
as águas e todos se alegraram 
pelo acontecimento.

O culto foi uma benção 
e contou com o apoio das 
irmãs de São Pedro/SP. Mui-
tas manifestações da glória 
santa e salvação de almas. 

Liderada pelo presbítero Jair 
Herculano, o trabalho vem 
se estruturando de uma for-
ma muito linear. O departa-
mento feminino vem sendo 
estruturando por conta da 
diaconisa Sandra Herculano.

Pertencendo à regional em 
Cordeirópolis, cujo presidente 
é o pastor João Bosco Souza 
Torres, a congregação local 
está sob supervisão do setor 
estabelecido na cidade em 
São Pedro, liderado pelo pas-
tor Willian Valério.

Fotos: Divulgação

Fotos: Andrea Fonseca
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VOCAL se encarregou de ocupar as dependências existentes na nave do templo-sede: crescimento impressionante

MEMBROS da diretoria do pré-CIBEMP regional: belo trabalho realizado no ano

CARAVANA interiorana foi uma grata surpresa á festividade feminina realizada

PR. ALEXANDRE: regional

MISSª Flaviana: coordenadora

MEMBROS da diretoria do pré-CIBEMP regional: belo trabalho realizado no ano

ORQUESTRA cooperou com as irmãs em todos os louvores entoados nas noites

PR. JADIR de Jesus TESTEMUNHOS empolgaram o povoPR. GILBERTO é de Marília/SP CANTORA Sheila foi usada ao louvar MISSª Eliana pregou no sábado

Despertamento pautou cultos do pré-CIBEMP promovido pela regional em Itapevi
ITAPEVI/SP – “Já é hora de des-

pertarmos do sono” (Rm 13:11).
Sob essa advertência bíblica 

muito atual perante os últimos 
momentos da igreja na terra, o 
ministério feminino regional, 
sob a coordenação da missio-
nária Flaviana de Oliveira e de 
suas auxiliares, as dirigentes 
Andreia Moura Santos (missio-
nária), Greicy Dias (cooperado-
ra) e Rita Teles Amaral (diaconi-
sa), festejou a edição anual do 
pré-Congresso de Irmãs Bene-
ficentes Evangélicas do Minis-
tério de Perus (CIBEMP). Fo-
ram utilizados os dias 11 e 12 
de agosto para essa finalidade.

A adesão das demais igrejas 
foi algo maravilhoso, e isso se 
mediu na amplitude que tomou 
o vocal, regido pelas irmãs De-
bora Ferino e Elizangela Gonçal-
ves. Representantes de diver-
sas localidades (Alto da Colina, 

Amador Bueno, Jandira, jardins 
Julieta, Marina, Maristela, Por-
tela, Sorocabano, Monte Serrat, 
Sapiantã, São João Velho, par-
ques Suburbano II e Wey), den-
tre outros, se uniram em forma-
ção do vocal que praticamente 
ocupou a igreja inteira.

O culto inaugural foi as-
sinalado pela presença da 

missionária Eliana de Jesus 
(Catedral), que representou a 
presidente nacional, missio-
nária Lígia Cristina Marins Car-
doso. Um colegiado reunindo 
vários obreiros, sob liderança 
do pastor presidente regional 
em Marília/SP, Gilberto Pinto 
Cardoso, participou do culto e 
tais presenças alegraram mui-

to a comissão organizadora e 
o próprio presidente regio-
nal local, pastor Alexandre de 
Oliveira, que os recebeu ale-
gremente. Sábado a regional 
recebeu outras membros da 
diretoria nacional do CIBEMP.

Parceira principal nas apre-
sentações, a orquestra reuniu 
componentes na totalidade, 

cooperando diretamente jun-
to ao evento onde o Senhor 
falou poderosamente. Vários 
cantores passaram pelas noi-
tes, como Sheila Paladia, Ana 
Clécia e a dupla “Gustavo e Fe-
lipe”. Instrumentos que foram 
poderosamente usados pelo 
Pai, que tocou no profundo 
dos corações e distribuiu bên-
çãos aos presentes.

As mensagens também fize-
ram diferença em meio ao povo. 
Sob autoridade do alto, as mis-
sionárias Eliana de Jesus, Gilvan-
dra Eduarda e Marinalva Moura 
foram canais de bênçãos que o 
Senhor preparou para comuni-
car-se ao povo que serve-no em 
espírito e em verdade. A glória 
foi manifesta, o fogo tomou 
conta do altar nos dias das cele-
brações e o resplendor de glória 
marcou mais um ano de grandes 
acontecimentos espirituais.

Fotos: Célio Campos
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IGREJA difundiu o amor salvador de Cristo perante a comunidade local

FESTA belga foi uma benção às vidas infantis e em especial à igreja 

CONJUNTO se mostrou grato pelo quinto ano de seguidas vitórias obtidas

PB. BRUNO dirige o trabalho

Vl. Fanton: quinto aniversário da mocidade “Geração Eleita”

Igreja foi às ruas em Itapetininga
EVANGELISMO

Eventos infantis assinalaram o mês de agosto na Bélgica

SÃO PAULO/SP – Congregação 
pertencente ao setor em vila Mal-
vina, cujo responsável é o pastor 
Amaro Batista,  a igreja em vila 
Fanton novamente ergueu olhos 
aos montes e rendeu a devida gra-
tidão ao Pai por contemplar a vitó-
ria em meio à juventude. Nos dias 
11, 12 e 13 de agosto, o conjunto 
“Geração Eleita” completou cinco 
anos de existência.

Os trabalhos foram bênçãos 
do início ao fim. A dirigente local, 
missionária Eliana Correa, ofere-
ceu total liberdade aos líderes, 
os quais trabalharam inspirados, 
agindo com eficiência junto à res-
ponsabilidade assumida.

O tema que abrilhantou os tra-
balhos foi “Fortifica-te na graça que 
há em Cristo Jesus” (1ª Tim 2:1).

Diversos conjuntos convi-
dados se integraram aos cultos, 
entoando louvores ao Altíssimo 
e estreitando a comunhão em 
meio às igrejas. Representações 
das regionais Centro, vila Perus e 
Santo Amaro acusaram presenças 
e igualmente receberam de Deus 
a gratificação por servi-lo em es-
pírito e em verdade. Nos louvores 
solos, atuaram Abner e Andreia.

Oradores foram convidados 
e compareceram para pregar a 
palavra santa nos dias comemo-
rativos. O Espírito Santo cuidou 
em usá-los de uma maneira es-
pecial, de forma que a igreja se 
edificou de forma muito positiva 
ao ouvir as atuações do pastor 
Denílson Oliveira e do presbítero                       
Willenberg Rocha.

BRUXELAS – Deus tem aprova-
do o trabalho realizado por inter-
médio das mãos do pastor Ronaldo 
Monteiro, responsável pela obra 
missionária em território belga. No 
último final de semana de agosto, 
dois grandes acontecimentos ocor-

reram, constando no calendário de 
eventos festivos da igreja. A pre-
sença divina foi o ponto mais feste-
jado por todos.

Nos dias 24 e 25, crianças 
se submeteram à Escola Bíbli-
ca de Férias, quando adora-

ções, louvores, testemunhos e 
administração da palavra san-
ta foram disponibilizados aos 
pequeninos. A ministração da 
palavra surtiu efeito, vez que o 
Senhor passou a trabalhar nos 
corações dos pequeninos que 
se sentiram à vontade perante 
o acontecimento.

Já nos dias 26 e 27, o I Con-
gresso Infantil do que ficou deno-
minado como “Geração Samuel”, 
foi realizado. Uma benção, gran-
des participações dos pequenos 
e a reboque, os pais comparece-
ram e ouviram a palavra divina. O 
tema oficial do acontecimento foi 
“Vamos reconstruir” (Nee 6:3).

Atuam na liderança infantil as 
irmãs Jessica Caroline e Quessia.

ITAPETININGA/SP – Congre-
gação pertencente à regional 
Guareí/SP, a igreja local realizou 
na tarde do domingo, 27 de ju-
lho, um grande evento evange-
lístico promovido pela equipe 
local de Missões. Deus traba-
lhou, honrando o desprendi-
mento de seus servos, dispos-
tos a anunciar a pureza do santo 
evangelho. Preside a regional o 
pastor José Magalhães.

A igreja ocupou a pra-
ça atrás da APAE, localidade 
onde a palavra de Deus foi le-
vada para as pessoas através 
do evangelismo pessoal, en-
trega de folhetos e por fim a 
promoção de um culto, onde 
a palavra de Deus foi pregada 
de forma impactante aos cora-
ções dos que ali estavam. 

“Estamos maravilhados em 
poder realizar um trabalho tão 

importante como esse. Uma 
coisa linda de se ver. Homens, 
mulheres e crianças, pessoas 
de todas as idades proclaman-
do que Cristo é a salvação. 
Também asseguro que foi mui-
ta alegria e muita emoção que 
assinalaram as vidas de nossas 
crianças, que foram evangeli-
zadas, e cremos que muitas se-
rão instrumentos de salvação 
dentro dos seus lares”, estima 
o presbítero Bruno Soares, diri-
gente da igreja na cidade.

Fotos: Divulgação
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ADOLESCENTES integrados ao vocal fizeram festa de peso ao comemorar os 28 anos do conjunto “Rosa de Saron”

EV. ALLAN: líder regional dos teens MANOEL Benício pastoreia o setorPR. ROBERTO da Costa pregou OS LÍDERES, Anderson Rodrigues e Roberval Pereira: trabalho próspero

CONJUNTO “Renascer”, que completou cinco anos de avanços espirituais

CONJUNTO DE ADOLESCENTESRosa de Saron
promoveu cultos pelos 28 anos de existência

Adolescentes agradeceram por vitórias em Mombuca

FCO. MORATO/SP – Ale-
gria espiritual, boa coopera-
ção, louvores, testemunhos 
e palavra compuseram o rol 
de acontecimentos que as-
sinalaram os 28 anos de vida 

do conjunto de adolescentes 
“Rosa de Saron”, órgão oficial 
da sede setorial em parque 
120. A igreja tem como pastor 
dirigente Manoel Benício. O 
evento ocupou as noites dos 

dias 4 e 5 de agosto.
Liderados pelo diácono Ro-

berval Pereira Silva e o irmão 
Anderson Rodrigues, o departa-
mento procurou fazer o melhor 
para agradar a Deus em meio 

às celebrações. Sob a regência 
do trio Clara – Beatriz – Lucas, 
componentes adoraram ao Pai 
com canções que interferiram 
positivamente no decorrer dos 
cultos. As cooperações de di-
versas igrejas garantiram o ex-
celente público constatado.

Sempre presente aos princi-
pais eventos envolvendo ado-
lescentes em âmbito regional, 
o evangelista Alan Domingos, 
participou do culto. Líder re-
gional do pré-Congresso de 
Adolescentes do Ministério de 
Perus (CAMP), elogiou os lide-
rados e chamou-os à atenção 
para que mantenham firmes 
perante a palavra divina. “So-
mente com Cristo ao lado vo-

cês terão vitórias”, sentenciou.
As riquezas divinas se mos-

traram realidade a partir das 
mensagens pregadas pelos 
obreiros que cumpriram ta-
refa, pregando e abençoando 
vidas nos dias festivos. Na sex-
ta-feira, abertura inaugural, o 
preletor foi o obreiro Marco 
Aurélio, enquanto que no sá-
bado, a palavra ficou por con-
ta do pastor Roberto da Costa 
(São Paulo/SP). Exortações, 
ensinamentos e edificações 
compuseram o teor das men-
sagens pregadas.

O tema oficial do evento foi 
“Levanta-te, resplandece, porque 
vem a tua luz, e a glória do Senhor 
vai nascendo sobre ti” (Is 60:1).

MOMBUCA/SP – Congre-
gação pertencente ao setor 
em Capivari, a igreja local, li-
derada pelo pastor João Cha-
ves, reservou os dias 19 e 20 
de agosto para celebrar em 
conjunto com os adolescentes 
a passagem do quinto aniver-
sário do departamento. Resul-
tados excelentes em se tratan-
do do âmbito espiritual.

Regido pelas irmãs Angela 
e Leiliane, o conjunto “Renas-
cer em Cristo”, que tem como 
líderes o diácono Ezequiel e 
a irmã Angela, entoou diver-
sas canções em adorações ao 
Eterno. A glória se manifestou 
e todos se maravilharam com 

o elevado grau espiritual da 
celebração festiva.

Além dos integrantes do 
conjunto, várias representa-
ções similares assinalaram 
presenças aos cultos, todos 
muito bem cooperados. Ado-

radores também se integraram 
ao calendário comemorativo e 
foram parceiros nas honrarias 
destinadas ao Mestre.

O tema oficial que inspirou 
os preletores foi “Necessário 
vos é nascer de novo” (Jo 3:7).

Kézya Antunes

Fotos: Célio Campos
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ENCONTRO serviu para corrigir rotas e estabelecer entendimento mútuo

CONJUNTO “Renascer”, que invoca ao Pai durante uma década: vitorioso

MASCULINOS tem empenhado vozes na adoração destinada ao Salvador

Casais participaram de encontro no Morro Doce

Ituiutaba: uma década do círculo de oração

Grupo “Varões Galileus” aniversariou em Capivari

SÃO PAULO/SP - Nos dias 
18 e 19 de agosto, a regional 
local, liderada pelo pastor 
Marcos Faverin e missioná-

ria Eliada Avelino Faverin, 
promoveu e hospedou a 
quinta edição do Encontro 
de Casais. Tratou-se de um 

evento concorrido e alta-
mente rentável para a glória 
do nome do Senhor.

Responsabilizou-se pelas 
considerações a missionária 
Andréia de Oliveira (Mauá/
SP). Após muitos esclareci-
mentos, todos à luz da palavra 
santa, votos foram renovados 
e um jantar temático foi pro-
movido para concluir o acon-
tecimento dentro das expec-
tativas programadas.

ITUIUTABA/MG – Congre-
gação pertencente à regional 
São Simão/GO, a igreja local 
fez uma grande festa em gra-
tidão ao Senhor. Na oportuni-
dade, a celebração foram os 10 
anos de existência do conjunto 
círculo de oração “Renascer”. 
Deus falou poderosamente nos 
dias 5 e 6 de agosto, que hos-
pedaram os cultos.

O tema oficial das comemo-
rações e que serviu de referên-
cia para que os preletores pre-
gassem a palavra com força e 
inspiração foi “Abençoarei aos 
que te abençoarem, e amaldi-

çoarei àquele que te amaldiço-
ar; e em ti serão benditas todas 
as famílias da terra. O Senhor 
visitou o seu povo de uma ma-
neira envolvente. Oriunda da 

sede, a diaconisa Izabel Lima 
ministrou a palavra.

Responde pela direção 
da igreja o pastor Francisco 
das Chagas.

CAPIVARI/SP – Sob o tema 
“Santificai” (1ª Pe 1:16), o seg-
mento de adorações formado 
por irmãos da sede capiva-
riana agradeceu por mais um 
ano de grandes vitórias obti-
das em meio à marcha com 
destino aos céus de luzes. As 
comemorações ocuparam as 
noites dos dias 10, 11, 12 e 13 

de agosto.
Para se alegrar com os com-

ponentes do conjunto “Varões 
Galileus”, vários conjuntos fo-
ram convidados e mesmo ado-
radores, como a dupla “Mag-
no e Zaider”, Gustavo Lamare, 
Fernando Filho, Taís Antunes e 
o próprio departamento que 
ofereceu o melhor em sinal de 

agradecimentos ao Senhor.
São 17 anos de muitas bên-

çãos e grandes vitórias conta-
bilizadas pelo grupo “Varões 
Galileus”, cujos líderes são o 
pastor João Santos e o diáco-
no Edvan Santos.

A ministração da palavra 
foi outro grande diferencial. 
Cheios do Espírito Santo, com-
pareceram ao templo e prega-
ram  os pastores André Matias, 
David Gomes, Maicon Efrain e 
Oseias Ferreira. As mensagens 
surtiram resultados, vez que 
vidas aceitaram a Cristo.

Lidera o setor capivaria-
no o pastor Adiel Chiquesi. 
Em âmbito regional, a igreja 
pertence a Monte Mor, cujo 
pastor presidente é Jair Xavier 
Moraes. (Kezya Antunes)

Sua Saúde

*é médico do trabalho e
cardiologista

Obstrução 
das vias

lacrimais

As lágrimas são produzidas pelas glândulas lacrimais, que se localizam 
no canto lateral superior de cada órbita e fluem na superfície dos olhos por 
meio de 8 a 10 canalículos. Elas são drenadas no ângulo interno de cada 
olho, pelos canais lacrimais, para o interior do saco lacrimal, fluindo através 
de um tubo chamado “canal lacrimal” para dentro do nariz e da garganta.

As lágrimas são formadas por água, sais minerais, proteínas e gordura 
e têm como função limpar e lubrificar os olhos e protegê-los contra im-
purezas vindas do ambiente externo. Várias situações emocionais, como 
tristeza, alegria, prazer, admiração, além de bocejos e irritação, também 
podem causar uma produção de lágrimas superior à capacidade de drena-
gem delas, gerando o choro, propriamente dito.

O que é obstrução das vias lacrimais?
É uma situação em que ocorre um “entupimento” em algum ponto 

das vias de drenagem das lágrimas, fazendo com que elas transbordem 
das bordas das pálpebras e corram pelo rosto ou tenham que ser enxu-
gadas com um lenço.

Quais são as causas da obstrução das vias lacrimais?
A obstrução das vias de drenagem lacrimal pode ser congênita ou 

adquirida. Cerca de ¼ dos bebês nascem com o canal lacrimal bloqueado 
por uma membrana que, de outro modo, devia se romper quando do 
nascimento ou do primeiro choro. Outras causas congênitas são a ausên-
cia de pontos lacrimais (orifícios dos canais lacrimais), canais lacrimais 
muito estreitos, inflamações e infecções.

Entre as causas adquiridas estão também as inflamações, as infec-
ções virais e bacterianas das vias de drenagem, tumores, mudanças rela-
tivas à idade, traumas no rosto e irradiações contra o câncer.

Quais são as principais características clínicas
da obstrução das vias lacrimais?
A obstrução das vias lacrimais é mais comum em recém-nascidos e crian-

ças com até 3 anos, mas pode ocorrer também em adultos acima de 50 anos. 
Quando acontece a obstrução das vias lacrimais, as lágrimas transbordam 
pelas pálpebras e escorrem pelo rosto, fazendo com que as pessoas apresen-
tem sintomas de lacrimejamento e secreção no olho acometido.

As pálpebras se tornam irritadas, avermelhadas e levemente inchadas. É 
possível ocorrer infecção, chamada dacriocistite. Se houver infecção concomi-
tante, pode ocorrer secreção no canto nasal do olho. Em se tratando de adultos, 
a obstrução do canal lacrimal é mais comum em mulheres, a partir dos 40 anos.

Como o médico diagnostica a obstrução das vias lacrimais?
A princípio o diagnóstico é clínico, mas para realizar um diagnóstico com 

maior acerto e localizar melhor a região da obstrução, o médico pode soli-
citar uma dacriocistografia, um exame radiológico no qual se injeta um con-
traste pelo canal lacrimal e ao mes-
mo tempo realiza-se a radiografia.

Como o médico trata a obstru-
ção das vias lacrimais?

O tratamento das obstruções 
das vias lacrimais, sobretudo do 
canal lacrimal, pode envolver mas-
sagens, antibióticos ou cirurgia, na 
dependência da causa. Em adultos 
o tratamento quase sempre é ci-
rúrgico, com a criação de uma nova 
via lacrimal, que vai permitir a dre-
nagem das lágrimas.

Alguns pontos sobre a fisiologia das lágrimas

Kézya Antunes

Fotos: Divulgação
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VOCAL feminino louvou com alegria durante cultos comemorativos ao pré-CIBEMP: plenitude pentecostal assinalada

PB. WÍLSON dirige Conchas/SP

PR. MAGALHÃES preside a regional

DEUS operou nos louvores

MISSª Eliana foi preletora da festaESDRAS adorou como convidado

DCSA. Amélia: coordenadora geral POVO foi visitado pelo poder celestial durante cultos realizados nos dias festivos

EVENTO resultou em conversões de muitos jovens; palavra pregada e efeitoLÍDERES trabalharam sob muita união e colecionaram vitórias ante o conclave

Regional em Guareí demonstrou força durante
a promoção anual do pré-CIBEMP 

GUAREÍ/SP – Sob o tema 
“Lança o teu pão sobre as águas, 
porque depois de muitos dias 
o acharás” (Ec 11:1), a sede re-
gional local, presidida pelo pas-
tor José Magalhães, promoveu 
e hospedou a edição anual do 
pré-Congresso de Irmãs Benefi-
centes Evangélicas do Ministério 
de Perus (CIBEMP). A festividade 
das irmãs, como é popularmen-
te conhecida em âmbito minis-
terial, ocupou as noites dos dias 
18 e 19 de agosto.

O trabalho foi uma benção, 
tendo como coordenadora ge-
ral a diaconisa Maria Amélia 
Magalhães. Junto dela, traba-
lharam como dirigentes as ir-
mãs Andreia Regina Francisco, 
Neusa Gomes Rodrigues de 
Oliveira, Sueli de Moraes Oli-
veira e Rutilene Lopes da Silva. 
A regência do vocal ficou sob a 
responsabilidade das irmãs Bia, 
Larissa e Carla. Além do vocal, 
Esdras Amaral, Geize e Géssica 
foram nomes que adoraram ao 
Pai durante a festividade.

Muita gente colaborou para 
que o evento ganhasse a dimen-
são elevada que se viu. “Isso é de-
corrente de continuarmos lançan-

do o pão nosso de cada dia sobre 
as águas. A cura, a vitória e a liber-
tação só acontece mediante in-
sistirmos perante às promessas”, 
testificou o presbítero Wílson da 
Silva (Conchas/SP). Além desta 
localidade, a regional amplia seus 
tentáculos, alcançando cidades 
como Itapetininga e Bofete, todas 
no interior paulista. Informou-se 
a respeito da abertura de novas 
congregações, inclusive.

A palavra ganhou notorie-
dade e importância no decorrer 
festivo. Nas noites, a função de 
anunciar as boas novas recaiu 
sobre os ombros da missioná-
ria Eliana de Jesus (Catedral). 
Membro da diretoria nacional, 
além de pregar na sexta (acer-
ca da semeadura sem que haja 
retenção daquilo que se rece-
be para ampliação da obra) e 
sábado (atitudes necessárias a 
serem tomadas para que a vida 
espiritual cresça mediante o 
necessário desapego terreno), 
representou a presidente do 
CIBEMP na festa, a missionária 
Lígia Cristina Marins Cardoso.

Presidente regional, o pas-
tor José Magalhães, analisou o 
acontecimento e cravou que a 
festa foi uma das mais impac-
tantes dos últimos tempos. 

“Temos casos aqui de ir-
mãos que congregam em área 
rural, distante 14 quilômetros 
da cidade e compareceram para 
adorar ao Senhor. O conjunto se 
organizou, superamos as dificul-
dades naturais de uma região 
agrícola e demos mostras que 
o interior também está inserido 
nesse calendário de eventos de 
grande importância em meio ao 
ministério”, salientou.

Fotos: Célio Campos
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DA REDAÇÃO – O objetivo 
é que se arrecade, no menor 
espaço de tempo, cerca de 10 
mil assinaturas perante a po-
pulação, forçando o Poder Pú-
blico a se manifestar acerca do 
inexplicável abandono que se 
perpetua perante o distrito de 
Perus. A Ong “Azarias” busca 
a adesão de outras organiza-
ções não governamentais para 
que a luta seja encorpada nes-
sa direção. Perus precisa ser 
respeitado enquanto distrito, 
assim como os seus morado-
res também.

As articulações buscam an-
gariar essas assinaturas, físicas 
ou por meio eletrônico, e de-
pois submetê-las aos órgãos 
públicos (Prefeitura Regional, 
Câmara Municipal, Prefeitura 
e Ministério Público), forçan-
do Audiências Públicas, visto 
que o término das obras do 
Rodoanel sem que as devidas 
providências preliminares se-
jam tomadas, simplesmente 
porá uma pá de cal sobre as 
esperanças de vermos o bair-
ro oferecer melhor qualidade 
de vida aos que nele residem.

Em nível de prioridades, é 
preciso destacar que a popu-
lação dispõe de uma série de 
perguntas sem respostas até 
o presente, tais como: Cadê 

as Promessas de Campanha 
feitas por candidatos que por 
aqui passaram? Onde está o 
Parque Linear? Onde está o 
Terminal de Ônibus? Onde 
está o afundamento da calha 
do ribeirão Perus para acabar 
com as enchentes, resultantes 
do excesso de águas do que 
correm pela grande ‘calha’ for-
mada pelo Rodoanel, penali-
zando residências e o entorno 
da praça principal do bairro?

Não há como nos calar ou 
continuar quietos perante ta-
manha falta de atenção. 

É preciso conter com ur-
gência o problema das en-
chentes na região de Perus, 
em especial no centro do bair-
ro, com a implantação de re-
servatórios para acomodação 
das águas das cheias, obras 
de drenagem e canalização do 
córrego, bem como constru-
ção do Parque Linear. 

A calha do mencionado ri-
beirão carece de afundamen-
to até a divisa do município de 
Caieiras, sendo que a região 
abriga uma série de cursos 
d’água que descem dos mor-
ros e alcançam os cursos prin-
cipais que se desenvolvem em 
vales e várzeas como o do ri-

beirão Perus e do córrego do 
Areião, que se localizam na 
área e que desaguam no rio 
Juqueri, posteriormente al-
cançando o rio Tietê. 

As ‘calhas asfálticas’ e 
obras do Rodoanel (trecho 
4), em muito contribuiu para 
essas inundações, entre a ro-
dovia dos Bandeirante até o 
túnel Botuquara, sendo que o 
ribeirão não sofreu nenhuma 
intervenção a fim de ampliar 
o suporte de vazão pertinente 
a essas obras, que patrocinam 
enchentes danificando resi-
dências e ruas do bairro.

Dessa forma, sem quais-
quer atenções dos poderes 
que supostamente teriam a 
missão de representar-nos, e 
menos ainda dos supostos re-
presentantes que passam pelo 
bairro, levam nossos votos e 
não se vê quaisquer devolu-
tivas em termos práticos, faz 
com que tomemos uma atitu-
de e tem de ser rápida. 

Articular uma campanha 
arrecadando assinaturas em 
praças, comércios, igrejas, lo-
cais de elevado fluxo de pes-
soas com o auxílio de outras 
ONG’s (União da Juventude 
Brasileira, Instituto DIPI, etc) 
nos parece a única forma de 
desencadear uma discussão 

maior e mais pontual quanto 
às nossas reais prioridades en-
quanto moradores.

Se una a esse movimento. 
Procure os estandes no bair-
ro, devidamente identificados, 

torne-se num soldado dessa 
causa que tem como único 
objetivo lutar pela melhoria 
da qualidade de vida do povo 
de Perus.

Contamos com todos.

ONG’s se articulam e cobram providências

mediante o programa “Acelera Perus”
À busca de soluções

Você pode apoiar o Projeto ACELERA PERUS através do abaixo assinado digital no link: http://bit.ly/2xaFh4D

ABANDONO e falta de interesse do Poder Público tem perpetuado ocorrências como essas, onde a área central do bairro costumeira e frequentemente é invadida por águas que transbordam junto ao ribeirão: rotina lamentável que precisa ser mudada com urgência
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JHONATAN foi um dos preletores

DC. REGINALDO dirige a igreja

JESUS salvou vidas que desceram às águas e se tornaram membros do ministério

DESAFIOS vêm sendo encarados com alegria; no destaque, irmãos cultuam na rua

MOCIDADE “Diante do Pai” exibindo sorriso em sinal de alegria por vitórias alcançadas no período

O CASAL pastoral tem sido abençoado em suas ações evangelísticas: aprovação

Igreja em Mossoró promoveu três festividades na primeira quinzena de agosto

Em marcha, mocidade “Diante do Pai” celebrou 10 anos debaixo de um grande avivamento

MOSSORÓ/RN - Nos dias 
12 e 13 e 14 de agosto foi re-
alizados três festividade na 

igreja local. Aniversário do 
conjunto das irmãs e da igreja 
que há um ano está estabe-

lecida na cidade. Vitórias no 
primeiro dia abertura da festi-
vidade onde o Senhor operou 
poderosamente. O pastor Jose 
Maria da Silva e esposa, Cirs-
lene Fernandes da Silva são os 
líderes perante à obra.

Na ocasião o pastor regio-
nal em Pernambuco, Davi Bis-
po Nunes, que supervisiona o 
trabalho local, enviou como o 
seu representante o terceiro 
vice-presidente, pastor Hum-
berto Francisco, que deixando 
seu setor na cidade de Cabo 
de Santo Agostinho, viajou 
junto com 16 pessoas para 
prestigiar o grande evento.

No sábado, segundo dia 
festivo, o período matinal foi 
dedicado para a reunião de 
obreiros. Deus falou pode-
rosamente, a comunhão foi 
reforçada e a graça divina se 
manifestou de uma forma ma-
ravilhosa. O Espírito Santo foi 
invocado e a sua glória desceu 

de uma forma sensacional. 
Também se valeram da opor-
tunidade e a igreja realizou 
um grande evento de cunho 
social, socorrendo órfãos, vi-
úvas e necessitados – física e 
espiritualmente.

O evento que foi benção 
pela manhã ampliou sua vali-
dade em termos de celebra-
ção no período da tarde. Pela 
graça soberana de Cristo, três 
novos crentes assumiram reais 
compromissos como Senhor e 

desceram às águas, transfor-
mando-se em membros da 
igreja e do corpo de Cristo.

Ao término dos eventos 
festivos, o pastor local, José 
Maria e seus obreiros, apre-
sentaram sacrifícios ao Senhor 
em termos de gratidão pelos 
excelentes resultados colecio-
nados. Dados expedidos pela 
Secretaria sustentam que a 
festividade conjunta resultou 
nas conversões de seis vidas 
aceitando a Cristo.

JUNDIAÍ/SP - Sob o mover do 
Espírito Santo e respaldados por 
grande mobilização espiritual atra-
vés de campanhas, orações e da 
evangelização, o conjunto de jo-
vens “Diante do Pai”, órgão oficial 

da igreja no bairro vila Hortolância, 
promoveu festividades em alusão 
ao décimo aniversário do departa-
mento. Os cultos festivos ocorre-
ram nos dias 28, 29 e 30 de julho. O 
tema da festa foi “Jovens ouvindo, 
temendo e praticando a palavra do 
Senhor” (Hq 3:2).

 O evento teve como prin-
cipais ocorrências as manifes-
tações da plenitude santa, vez 
que as operações do Consolador 
se fizeram contemplar de forma 
veemente e incontestável. Tudo 
confirmado diante dos inspirados 
louvores entoados e pelas prega-

ções ministradas que conclama-
ram a todos que se entendam a 
necessidade de restabelecermos 
uma maior intimidade com Deus.

Na abertura do evento, na 
sexta-feira, após louvores entoa-
dos por conta dos componentes 
do conjunto aniversariante, visi-
tantes e adoradores que passa-
ram pelo local da benção e vitó-
ria, a palavra foi ministrada por 
intermédio do presbítero Tiago 
Rufino (Jd. Damasceno). Pregou 
de forma singular sobre a neces-
sidade de vivermos o verdadeiro 
avivamento que nos leva para 

mais perto do Senhor. Fogo caiu 
e o povo foi abençoado.

Sábado pela manhã foi dia em 
que a mocidade anfitriã e de outras 
congregações do setor de Jundiaí 
marcharam por ruas e avenidas 
em Ato Evangelístico, que aglo-
merando participantes na praça 
central do bairro, anunciaram Je-
sus como único Salvador e Senhor. 
Um trabalho ousado e abençoado 
por conta do Redentor.

À noite, o jovem Jhonatan 
Francescone (Jd. Sta Maria - Cpo 
Limpo Pta./SP) ministrou de for-
ma direta e com autoridade os 
motivos que levam-nos a viver a 
escassez e esgotamento espiri-
tual. “A negligência que o povo 
de Deus apresenta muitas vezes 
permite sobre si consequências 
desastrosas que refletem em to-
das as áreas de nossas vidas”, de-
nunciou, inspirado.

O encerramento ocorreu na 
noite do domingo, oportunidade 
em que o diácono Paulo Preza 
ministrou sobre o que nos afasta 
da presença de Deus. Conclamou 
a todos que retornem imedia-

tamente ao chamado primeiro 
amor. O Senhor operou e todos 
forma cheios de alegria na pre-
sença do Pai.

 Pela graça e misericórdia de 
Deus, além de dois novos jovens 
que passaram a integrar o con-
junto anfitrião, vidas foram re-
novadas, consertadas, cativeiros 
virados e vivificados por conta da 
pronta manifestação do Eterno.

 Lideram o departamento as 
irmãs Jamile Bonfim e Claudete Pe-
res, sob o apoio e direcionamento 
espiritual do dirigente local, diácono 
Reginaldo Basílio. A congregação faz 
parte do setor de Jundiaí, que tem 
como dirigente o pastor José Lopes), 
ligado à regional Campo Limpo Pta./
SP. (Colaborou Jeferson Lopes, de vila 
Hortolândia)

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação
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MAUÁ/SP – Sob o tema “E disse o Senhor 
a Moisés, porque clamas a mim? Dize aos 
filhos de Israel que marchem” (Ex 14:15), 
promoveu-se a 13ª edição da Conferência 
Missionária de Mauá, aberta no dia 15 e só 
encerrada no dia 20 de agosto. O evento, 
acolhido na sede regional e suportado por 
conta das participações de todos os setores, 
resultou em conversões e aclarou muitas 

mentes acerca da necessidade em se inves-
tir na obra missionária, aceitando uma das 
ordenanças que o próprio Cristo deixou. Em 
síntese, o principal objetivo da conferência 
é angariar fundos para atender a obra mis-
sionária na África e suas demandas.

Mais que realizar a conferência, impli-
citamente se conviveu com a ausência de 
um dos maiores exponenciais do evento, 
o pastor Nerival Aciolli, falecido no primei-
ro semestre. Sua visão missionária foi tão 
aprofundada que na noite de abertura do 
primeiro ano em que deixou de assinalar 

Regional Mauá manteve a tradição ao promover a

13 Conferencia Missionaria 

QUARTETO “Alfa”, que continua empolgando com os louvores que interpreta

PALAVRA: base do evangelho

AGENTES Missionários realizaram ótimo trabalho durante os dias comemorativos

PAÍSES foram representados

PR. EDIMÍLSON lidera o trabalho

PR. JOINVILLE pregou na abertura

JULIO Lima adorou em um dos dias sob inspiração celestial: ativa participaçãoA DUPLA “Alisson e Neide”: fogo PR. ANGELO Galvão em atividade

Evento foi o primeiro após a morte do pastor Nerival Aciolli, que implantou uma nova concepção quanto ao trato de missões na regional e no ministério como um todo
presença, o pastor Joinville Albernaz (pri-
meiro vice-presidente nacional da AD Perus) 
falou o que todos concordam: “O pastor Ne-
rival foi um homem que conseguiu mudar 
a concepção da obra missionária dentro de 
nosso ministério, amados. Não dá para falar 
de missões sem que façamos referência ao 
trabalho impecável que fez. Esse legado tem 
de continuar vivo”, ordenou, emocionado.

Como emocionaram a todos na abertura 
os Agentes Missionários, que portando os 
estandartes ou mesmo trajando vestimen-
tas tipificando os países onde o ministério 
AD Perus marca presença através da obra 
missionária, patrocinaram um desfile de 
cores e adereços muito bonito – tudo para 
honra e glória do nome santo do Senhor. 
Ademais, louvores apresentados pelo trio 
“Precioso Bálsamo” e o quarteto “Alfa” se 
tornaram os introdutores de uma podero-
sa mensagem pregada pelo pastor Joinville, 
sob o texto de Êxodo 14:15. “Comece traba-

lhar para Jesus e o diabo ficará furioso. Ele 
não admite que sua mão-de-obra seja en-
fraquecida”, exemplificou.

Os departamentos regionais organiza-
dos (UMADEMPEM, UMADEMP, CIBEMP, 
CAMP)) louvaram integrado em diversas 
oportunidades. A eles se juntaram renoma-
dos cantores, como Allison e Neide, Júlio 
Lima, Reginaldo Domingues, Vitorino Silva 

além de Peterson e Mag Ribeiro. Adorações 
de qualidade elevada perante um evento 
qualificado com vistas ao acontecimento 
que move o coração de Deus.

Mas se de um lado os louvores tiveram 
elevado grau de importância no aconteci-
mento missionário, por outro, as mensa-
gens não ficaram atrás. O Eterno inspirou 
seus ministros e o poder divino ultrapassou 
as expectativas estabelecidas. Na quarta-
-feira, por exemplo, mediante a palavra 
pregada pelo pastor Ângelo Galvão, foram 
dezenas e dezenas de irmãos que deixaram 

ª ^
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Regional Mauá manteve a tradição ao promover a

13 Conferencia Missionaria 

MISSª Andreia pregou domingo

PAÍSES foram representados

PR. FLÁVIO preside a regional e a ConferênciaAGENTES Missionários realizaram ótimo trabalho durante os dias comemorativos

PR. NERILDO pregou emocionado

JULIO Lima adorou em um dos dias sob inspiração celestial: ativa participação PETERSON e Mag sob inspiração plena PREFEITO e vereador presentes ato VITORINO Silva: sob mesma unção

Evento foi o primeiro após a morte do pastor Nerival Aciolli, que implantou uma nova concepção quanto ao trato de missões na regional e no ministério como um todo
o templo exclamando: “Que culto foi este?. 
Glória derramada de uma maneira quase 
que indescritível.

Na quinta, o pastor Nerildo Aciolli, sem-
pre bem preparado e dispondo de um car-
dápio espiritual interessante, proporcionou 
‘comida’ de classe aos que se interessaram 
em ter a fé fortificada mediante as ações 
de Cristo. Só não conseguiu deixar de se 

emocionar, voltando pela primeira vez ao 
templo após a perda do irmão que por anos 
presidiu a regional mauaense.

Isaías de Oliveira (Catanduva), pastor pre-
sidente desta regional interiorana, foi usado 
de maneira especial, compartilhando visões 
que serviram para ensinar o povo acerca das 
bênçãos que estão implícitas no ato de con-
tribuir, sustentar a obra missionária e fazer 
prova do Senhor.

Se a participação do cantor Vitorino Silva 
foi um dos grandes marcos no sábado à noi-
te, poucos notaram que o adorador, do alto 

de seus 78 anos, continua deixando para trás 
muitos que já optaram em deixar a unção por 
conta da fama e do dinheiro. A cada louvor, 
a plenitude se revelando e o povo em êxtase 
perante o Espírito Santo que completou a sua 
obra, usando de maneira inigualável o pastor 
Adelino Ribeiro (AD Madureira).

Convidado pelo vereador eleito e que re-
presenta a igreja no parlamento local, Irmão 

Ozelito, o prefeito de Mauá, Átila Jacomussi, 
participou do culto, ouviu louvores, a pala-
vra e adiantou que “a cota de respeito de-
mandada pelo pastor Nerival Aciolli perante 
o segmento político foi tamanha, a ponto 
de terminarmos a reforma de um ginásio 
que receberá o nome dele como um gesto 
de homenagem e gratidão pela pessoa que 
foi”, anunciou.

O encerramento não poderia ser dife-
rente. Após os devocionais e adorações 
que ganharam corpo em meio ao “Culto 
da Família”, que se faz realizar em todas 

as igrejas do ministério neste dia, a pala-
vra foi franqueada à missionária Andreia 
de Oliveira (sede), que sob muita graça 
e a unção divina, estampou a necessária 
autoridade do alto e pregou inspirada, 
concluindo o rol dos que se colocaram na 
qualidade de instrumentos usados pelo 
Redentor para comunicar a sua real von-
tade perante o povo.

 Sob apoio do pastor presidente regional 
Flávio Pena, um batalhão de pessoas se en-
volveram na promoção da conferência. De 
auxiliares de limpeza, passando por guar-
dadores de veículos, vendedores nas bar-
racas aos que se encarregaram pelo som e 
infraestrutura, cada qual teve a sua parcela 
de contribuição assegurada e reconheci-
da, especialmente nas falas que fizeram os 
pastores responsáveis diretos pelo aconte-
cimento, Edimilson Pereira da Silva, Marcos 
Aparecido Sena e Cícero Medeiros.

(Célio Campos e Cícero Santana)

´

Fotos: Célio Campos/ Cícero Santana
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O REDENTOR continua abençoando o seu povo na cidade baiana: crescimento

CONJUNTO “Nova Jerusalém”, que avançou mais uma etapa na caminhada

BATISMO assinala de forma indiscutível que a obra vem crescendo na cidade

PR. AGNALDO e membros da diretoria do departamento feminino: conquistas

Lapão implanta padaria artesanal; 
na obra, 11 desceram às águas

ELIZA Mª. ADERIU À GRATIDÃO PROPOSTA PELO “NOVA JERUSALÉM”

Sete confirmam conversões ao batizar-se em Capivari

LAPÃO/BA – Em 20 de julho, 
a igreja local, liderada pelo pas-
tor Almir Francisco, oficializou a 
implantação do projeto “Padaria 
Artesanal”, sob a orientação da 
Associação Comunitária Azarias. 
Para que o evento se tornasse re-
alidade, a cooperadora Izenilda, 
pastor Reginaldo Heleno Neto e 
ainda o casal formado pela missio-
nária Marlene e o presbítero Isra-
el, se uniram e tornaram o sonho 
local em realidade. Os resultados 
estão surpreendendo os irmãos, 
vez que se encontram acima das 
expectativas.

BATISMO EM ÁGUAS
Se de um lado o segmento social 

vem auferindo resultados impressio-
nantes, colaborando com a melhoria 
na qualidade de vida das pessoas, es-
piritualmente as notícias são alvissa-
reiras. Pelas santas misericórdias, 11 
novos convertidos desceram às águas, 
cumprindo, assim, a justiça divina.

O ato batismal, celebrado em 30 de 
julho, reuniu toda a membrasia, obrei-
ros, caravanas regionais e muitos que 
mesmo sem aceitar a Jesus, reconhe-
cendo-o como único e suficiente sal-
vador, participaram do acontecimento 
quando acabaram evangelizados.

SÃO PAULO/SP – Setor 
pertencente à regional esta-
belecida no jardim Cachoeira, 
a igreja no jardim Eliza Maria 
recebeu com alegria e partici-
pação plena os cultos festivos 
decorrentes da passagem dos 
40 anos do conjunto círculo de 
oração “Nova Jerusalém”, pro-
movidos de 25 a 28 de maio. 
Paralelamente, aproveitou-se 
para comemorar o aniversário 
do templo-sede logo no dia 
inaugural dos trabalhos.

O tema que suportou os 
eventos foi “Porque eu bem 
sei os pensamentos que tenho 
a vosso respeito, diz o Senhor; 
pensamentos de paz, e não de 
mal, para vos dar o fim que es-
perais. Então me invocareis, e 
ireis, e orareis a mim, e eu vos 
ouvirei. E buscar-me-eis, e me 
achareis, quando me buscardes 
com todo o vosso coração” (Jr 
29: 11 – 13) combinado com a 
divisa “Mulheres, orando o bus-

cando a DEUS de todo coração”.
Pastor presidente regio-

nal, José Antônio Farias Filho 
compareceu ao ato inaugural, 
acompanhado por membros 
da diretoria que se confrater-
nizaram perante os obreiros do 
setor que tem á frente o pastor 
Agnaldo Manoel e seu co-pas-
tor, evangelista Edivaldo Silva. 
Na oportunidade se recorda-
ram os passos que o ministério 
tem dado no bairro e as vitó-
rias alcançadas mediante a fé 
inabalável em Cristo.

As componentes do conjun-
to “Nova Jerusalém” também 
encontraram reais motivos para 
enaltecer com toda força o san-
to nome de Jeová. Lideradas 
pela coordenadora geral, a dia-
conisa Lucimar de Fátima Bue-
no Manoel e dirigentes, as dia-
conisas Lurdes Santos e Walkiria 
Prado, componentes adoraram 
com força e alegria ao Salvador. 
O vocal teve como regentes as 
irmãs Quézia e Marcia.

O brado do Redentor se fez 
ecoar em meio à congregação 
ao longo dos dias, vez que o refri-
gério divino se disponibilizou aos 
que encontraram fé para receber 
as bênçãos. E as preleções conta-
ram com participações da irmã 
Dalva (AD vila Sabrina), evange-
lista Melquisedeque (AD Perus 
– jardim Cachoeira), missionária 
Marinalva (Min. Graça Plena) e o 
pastor Wílson (AD Brás).

CAPIVARI/SP – Setor li-
derado pelo pastor Adiel 
Chiquesi, a igreja rendeu 
agradecimentos ao Senhor 
no dia 26 de agosto, oportu-
nidade em que se celebrou o 
batismo de sete novos con-
vertidos, que ao descerem às 
águas, confirmaram as con-
versões ao evangelho santo, 
tornando-se membros da 
igreja e do corpo de Cristo.

O líder determinou que 
o batismo fosse realizado no 
mesmo dia da ceia – quarto 
sábado do mês. A justifica-
tiva foi que tão logo se tor-

nassem membros em gozo 
da mais perfeita comunhão, 
participassem junto da igreja 
do corpo de Cristo, na ceri-

mônia mensal reservada aos 
membros ativos. Os oficiantes 
foram os pastores Ezequiel Pe-
reira e Jonas. (K.A.)

Kézya Antunes

Fotos: Divulgação
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REGIONAL foi chacoalhada pelo poder durante a realização do pré-CIBEMP: renovações e conversões

IRMÃ “Si” lidera o pré-CIBEMP PR. ROGÉRIO pregou inspiradoFELIPE: convidado para louvarMISSª Jacira pregou numa noite

Ministério feminino marcou presença na promoção do

7º pré-CIBEMP em Canindé
CANINDÉ/SE – De 4 a 6 de 

agosto, a sede regional local, 
presidida pelo pastor e presi-
dente de honra do ministério, 
Jorge Gomes dos Santos, rea-
lizou o sétimo pré-Congresso 
de Irmãs Beneficentes Evan-
gélicas do Ministério de Perus 
(CIBEMP), ancorada no tema 
“Revestindo-se da graça!”. O 
departamento feminino que 
tem como coordenadora regio-
nal a missionária Maria Bezerra 
dos Santos, a “Irmã Si”.

Evento de grande reper-
cussão em meio ao segmento 
evangélico na cidade e mesmo 
em âmbito regional. Participan-
tes expressaram sua gratidão a 
Deus no culto de abertura rea-
lizado na sexta-feira, depois na 
tarde e noite do sábado e no 
culto de encerramento, ocorri-
do domingo, sempre sob o com-
parecimento maciço do povo 
que se colocou disposto a enal-
tecer o nome santo do Senhor 
por tamanhas vitórias.

Na abertura, as mãos divinas 
sinalizaram que as bênçãos se-
riam grandes. O culto da noite 
de sexta-feira foi algo tremendo, 
vez que tanto os louvores como 
os testemunhos complemen-
taram o início de mais um con-

clave abençoado. A trajetória do 
ministério feminino em meio a 
regional local tem sido algo mar-
cante para a glória divina.

No sábado, o trabalho foi ini-
ciado logo às 14h. Perante a che-
gada de diversas caravanas que 
tomaram todas as dependências 
do templo-sede, o culto permi-
tiu que o nome santo de Jeová 
fosse devidamente enaltecido. 
Mediante essa pavimentação 
espiritual patrocinada pelos cân-
ticos congregacionais, a palavra 

foi ministrada com autoridade e 
inspiração, tendo como seu con-
dutor o pastor Rogério Bilar (PE).

Um breve intervalo e o tra-
balho acabava sendo retomado. 
O templo infinitamente peque-
no perante às caravanas que se 
sucediam. Nos olhares do pas-
tor Jorge Gomes e de sua espo-
sa, a “Irmã Si” e demais mem-
bros da comissão organizadora 
da festa, o sentimento de ale-
gria e emoção pela grandiosida-
de que o conclave ganhou para 

a glória do Senhor.
Após os louvores e excelente 

participação do vocal do pré-CI-
BEMP, a palavra ganhou noto-
riedade e respeito em meio à 
programação. A missionária Jaci-
ra Mascarenhas (Catedral), que 
também figura como membro 
da diretoria nacional do CIBEMP, 
fez uso da oportunidade, pregou, 
Deus trabalhou e vidas foram tre-
mendamente transformadas. O 
pentecostes foi evidenciado em 
meio à congregação dos justos de 

uma forma inesquecível.
Domingo foi dia de render 

agradecimentos ao Pai por tudo 
quanto ele operara nas noites 
anteriores. Canções executadas 
pelo vocal do pré-CIBEMP e por 
conta do cantor paulista Felipe 
Farkas aplainaram as entranhas 
dos corações que foram bom-
bardeados pela ministração do 
evangelho poderoso, na voz do 
pastor pernambucano Roge-
rio Bilar. O Senhor o tomou no 
pentecostes e fez um reboliço 
espiritual, quando vidas foram 
transformadas e pecadores sal-
vos sob o poder divino.

Complementando, o pastor 
Jorge se manifestou, em tons de 
agradecimentos. “Deus se mos-
trou fiel e todas as expectativas 
foram superadas. Como é de cos-
tume dizer aqui na regional, em 
cada festa o recorde é quebrado 
e desta vez não foi diferente. Ex-
celentes cooperações dos setores 
e congregações, o templo super-
lotou, não comportando a massa 
humana. Fisicamente o templo se 
tornou pequeno”, resumiu o líder 
regional, externando veladas con-
siderações ao pastor doutor Elias 
Cardoso e esposa, a missionária 
Lígia Cristina Marins Cardoso pelo 
apoio ofertado à sua liderança.

Fotos: Divulgação
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*é missionária 
e congrega na 

Catedral

*ROSANA AMÉRICO

Vaso para honra
ou para desonra ?

Na Bíblia somos comparados como vasos.
Em II Tm 2:20 esta escrito: Ora  numa grande casa não somente há va-

sos de ouro e de prata , mas também de pau e de barro; uns para honra 
outros porem para desonra .

Pra entendermos melhor sobre este tema muito importante vamos 
conhecer um pouco sobre cada tipo de vaso citado neste versículo.

Vamos começar pela ordem...

1º Vaso de ouro

Se formos analisar hoje em dia muitos querem ser vaso de ouro, 
porque o ouro é nobre, é valioso, é atraente, é visível e resplandecente.

Por isso o homem se sente tão atraído pelo ouro como o mais 
precioso de todos os metais produzido pela terra, simplesmente por 
causa do seu valor, da sua beleza resplandecente e permanente.

2º Vaso de prata 

A prata tem sido utilizada por milênios na confecção de ornamen-
tos e utensílios assim como no comércio como base de muitos siste-
mas monetários. Seu valor como metal precioso há muito foi conside-
rado sendo superado somente pelo ouro.

Pode ser encontrada na natureza em rochas e geralmente de forma 
impura principalmente com a presença de chumbo (PB) e cobre (Cu).

Pode ser também obtida de forma industrial e sintética.
A origem da palavra prata é de indo-europeia, “arhhg” que signi-

fica brilhante. .

3º Vaso de pau (madeira) 

Nunca se falou tanto em usar vaso de madeira na decoração como 
atualmente. Reciclar e reaproveitar restos de madeira virou sinônimo 
de consciência com o meio ambiente e sofisticação.

Simples, rústico e versátil, os vasos de madeira são ótimos para 
trazer um toque neutro de cor que ganha ainda mais beleza a se jun-
tar com o verde ou colorido das plantas.

Porem, a madeira é uma peça que sofre bastante infiltração de 
agua e pode apodrecer se não tomar os cuidados necessários pode 
aparecer os cupins e danificar a madeira.  

4º Vaso de barro 

Segundo os geólogos existem 200 tipos de bar-
ro no planeta mais somente oito tipos servem para 
fazer um vaso.

O oleiro conhece cada barro clinicamente. É ele 
que faz a seleção do barro.

Não é o barro que escolhe o oleiro mais sim o 
oleiro que escolhe o barro.

Para se fazer um vaso ou qualquer outro objeto de 
barro é necessário muito trabalho e preparação .

O barro tem que ser amassado e pisado de-
baixo de agua para torná-lo perfeitamente livre 
de impurezas.

Agora podemos observar que dos quatros va-
sos citados Deus escolheu o de BARRO.

Porque Deus não escolheu o vaso de ouro, prata ou 
pau? (madeira)

Porque o ouro significa gloria e Deus não divide 
a sua gloria com ninguém Is 42:8, nem o de prata 
pois um pouco inferior que o ouro se trata também 
de um metal precioso e precisa ser polida , pois se 
perde o brilho. 

Nem tão pouco de pau ou madeira porque é um 
material encontrado na natureza e que não resiste 
a ação da mesma, não resiste a ação do tempo, e 
no fogo é logo consumida.

Por isso que a Bíblia diz que uns são para honra, 
e outros, porem para desonra.

Dentre estes quatro Deus escolheu o de BAR-
RO, e podemos ver isso claramente quando disse 
para Jeremias: Eis que, como barro nas mãos do 
oleiro, assim sois vós na minha mão ó casa de 
Israel Jr18:6 (b).

Deus foi o primeiro oleiro e o primeiro geólogo 
da história da humanidade, pois ninguém conhece 
melhor o barro que o nosso Deus que do pó da ter-
ra ou seja, do barro ele formou o homem conforme 
a sua imagem e semelhança e soprou em seus nari-
zes o fôlego de vida e foi feito a alma vivente Gn 2:7

Isto significa que o oleiro tem poder sobre o 
barro. Não há como o barro contender ou questio-
nar com o seu criador .

Ai daquele que contende com o seu criador! 
O caco entre os outros cacos de barro! Porventu-
ra dirá o barro ao que formou: que fazes ou a tua 
obra: não tem mãos? Is 45:9

Vós tudo perverteis! Como se o oleiro fosse 
igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: 
Não me fez; e o vaso formado dissesse do seu olei-
ro: Nada sabe Is 29:16.

Através disto podemos entender um pouco por-
que Deus escolheu o vaso de barro...

1º O vaso de barro não faz o que quer e nem o 
que gosta mas, quando moldado esta totalmente 
submisso a vontade do oleiro.

Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus repli-
cas? Porventura a coisa formada dirá ao que a for-
mou: porque me fizeste assim?

Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para 
da mesma massa fazer um vaso para honra e outro 
para desonra? Rm 9:20,21

2º O vaso de barro não tem brilho próprio, o 
brilho provem do Espírito Santo de Deus.

Temos porem este tesouro em vasos de barro, 
para que a excelência do poder seja de Deus e não 
de nós II Cor 4:7

Em I Tessalonicenses 4:4 diz: Que cada um de vós 
saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. 

Agora mediante esta palavra responda para si 
próprio; Que tipo de vaso você esta sendo na casa 
do Senhor?

Vaso para a honra ou para desonra?

O segredo para ser vaso de honra encontra-se 
em II Tm 2:21

De sorte que se alguém se purificar destas coi-
sas, será vaso para honra santificado e idôneo para 
o uso do Senhor e preparado para toda boa obra.

Que Deus em Cristo vos abençoe.
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Missª Lígia Cardoso, como presidente nacional do CI-
BEMP, qual é a leitura que a senhora faz do momento 
experimentado pelo ministério feminino?

Creio que passamos por um dos melhores senão o me-
lhor momento que o departamento experimenta. Além 
da união que paira em meio às irmãs de ponta a ponta, 
vejo que o crescimento tem sido uma das principais ocor-
rências a serem registradas.

E isso surge como novidade perante à sua adminis-
tração?

Não diria novidade mas surpreende sempre você esti-
mar um evento e após a sua realização, perceber que os 
números comprovam que conseguimos superá-lo em vá-
rios itens. De um lado nos alegra muito e por outro, agre-
ga responsabilidade em manter o padrão.

Nas regionais, os pré’s vem se consolidando como 
eventos cada vez maiores. Sergipe, Itapevi, Cabreúva, 
Santo Amaro, Bauru, Guareí... eventos mais recentes 
que foram portentosos e edificantes.

Pois é. Agradeço muito o apoio que os pastores ofe-
recem à realização dessa festividade, e ao mesmo tempo 
preciso reconhecer que a nossa equipe é muito ativa, ope-
rante. Nossas ações praticamente não cessam. Deus tem 
operado, vidas que se convertem e as mulheres em plena 
atividade no âmbito ministerial. O processo flui de uma 
forma impressionante.

Gostaria de conhecer a sua opinião acerca desse pro-
jeto “Harpa e Poesia” que vem se desenrolando mensal-
mente, mediante participações frenéticas das regionais.

Fantástico. Gostamos de manter as origens assembleia-
nas e incentivar a manutenção da Harpa Cristã em nossas 
igrejas é respeitar tudo quanto foi feito lá atrás. Somos sur-
preendidos de uma forma maravilhosa a cada apresenta-
ção. Estão de parabéns.

ENTREVISTA
Miss. Lígia C. Marins Cardoso
analisa pontos específicos
de sua gestão

Envie sua matéria para contato@oarado.com.br
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REPRESENTAÇÃO de Cabreúva dramatizou peça focada no hino 310 da Harpa REPRESENTAÇÃO de Bragança explorou o conteúdo do hino 305 da Harpa

HISTÓRICO foi compartilhado BIOGRAFIA do autor foi lida

DIREÇÃO do CIBEMP tem se alegrado diante dos resultados alcançados PRESIDÊNCIA tem prestigiado as apresentações mensalmente: criatividade

Projeto “Harpa & Poesia” busca revitalizar o uso
da Harpa Cristã em meio às regionais 

Expediente incentiva a pesquisa e dá asas à imaginação dos grupos que concluem buscas mediante interpretações

DA REDAÇÃO – Que a Har-
pa Cristã é o hinário oficial 
das Assembléias de Deus no 
Brasil, lançada em 1922 e que 
foi especialmente organizada 
com o objetivo de enlevar o 
cântico congregacional e pro-
porcionar o louvor a Deus em 
diversas liturgias da igreja, 
ninguém de sã consciência é 
capaz de negar. Ou pode ne-
gar por estrito desconheci-
mento de parte da história da 
denominação a que perten-
ce. Se pertence. Isso também 
precisa ser considerado.

O tempo vai passando e não 
raramente as igrejas vem dimi-
nuindo o cântico de hinos anti-
gos, congregacionais. Muitos ido-
sos, os que iniciaram a caminhada 
sem volta pelas veredas promis-

soras da fé cristã, sentem falta de-
les nos cultos. Não se discute que 
no seio das igrejas se trava, ainda 
que discretamente, uma queda-
-de-braço entre os “tiozões” e a 
“galera” que se apresenta mais 
antenada com os hits que emba-
lam a nova geração.

É diante desse desafio, onde 
se administra mais a cultura do 
cântico “descartável” ou mes-
mo “hits do momento” que o 
CIBEMP, sob liderança da mis-
sionária Lígia Cristina Marins 
Cardoso (presidente) e demais 
membros da diretoria, foi dado 
início a um tráfego em mão di-
ferente. “Percebemos que o 
trabalho envolvendo as irmãs 
parte da tarde perdeu parte 
de sua atratividade. Conversei 
com uma colega então mem-
bro da diretoria e ali nascia 
essa prática que tem sido uma 
benção”, relata a vice-presi-
dente, missionária Valdecir de 
Souza Salomão.

O “projeto” começou em 
novembro de 2015 com sob a 
apresentação da regional Cen-
tro e não parou mais. Repre-
sentações das regionais Vila 
Perus, Franco da Rocha, Caja-
mar, Francisco Morato, Itape-

vi, jardim Damasceno, Campo 
Limpo Pta., Mairiporã, Caieiras, 
Morro Doce,  Jaraguá, jardim 
Cachoeira, vila Souza, Alto dos 
Remédios, Cabreúva (310) e 
Bragança Paulista (305), que 
foram as últimas regionais a se 
apresentarem nos meses de ju-
lho e agosto, respectivamente. 
Faltam várias.

Na prática, as regionais fi-
cam “encarregadas” de efetuar 
uma pesquisa sobre o hino, 
seu autor, sob quais condições 
e por quem fora escrito. Adi-
cionam uma dramatização ao 
tema do hino escolhido e após 
ensaiarem, preparam a apre-
sentação no período da tarde 
de todo o segundo sábado do 
mês. No acompanhamento, 
continua valendo a criativida-
de. De charangas à orquestra 
vale tudo.

O caráter pedagógico é 
outro ponto a ser destacado. 
“Fiz reunião com elas e escla-
reci que queríamos fazer as 
histórias dos hinos interpre-
tados pela respectiva regio-
nal conhecidas a todos. Após 
terem em mãos o número do 
cântico, a criatividade é tare-
fa inerente a cada um. O que 
está sendo muito rentável são 
as adesões, incrementos, o 
interesse aprofundado que as 
irmãs tem demonstrado pe-
rante os desafios propostos”, 
complementa Valdecir.

VALOR IMATERIAL

A prática desencadeada pe-
las regionais do CIBEMP preci-

sa ser encarada como um ato 
de valor maior. Agindo dessa 
forma, as irmãs tem contri-
buído decisivamente como 
guardiãs das letras e dos hinos 
que cantamos. Ou para alguns, 
cantávamos. 

A história da hinologia as-
sembleiana é rica e tradicio-
nal. A primeira edição da Har-
pa Cristã, em 1922, teve uma 
tiragem inicial de mil exem-
plares. A segunda edição, em 
1923, foi impressa no Rio de 
Janeiro e tinha 300 hinos. Já 
em 1932, a Harpa Cristã con-
tava com 400 hinos.

Já primeira Harpa Cristã 
com letra e música começou a 
ser elaborada em 1937. Com o 
passar dos anos, foram acres-
centados outros hinos até que 
o hinário oficial chegou a 524. 
Até o ano de 1981, todos os hi-
nos já haviam sido revisados.

Na elaboração dos hinos, 
muito contribuiu o missioná-
rio Samuel Nyström. Como 
não tinha perfeito conheci-
mento da língua portuguesa, 
traduziu, literalmente, diver-
sas letras da hinologia escan-
dinava. Para que os poemas 
fossem adaptados às suas 

respectivas músicas, foi ne-
cessário que o pastor Paulo 
Leivas Macalão empreendes-
se semelhante tarefa, tanto 
que tornou-se o fundador do 
ministério de Madureira, no 
principal compositor e adap-
tador do hinário oficial da 
Igreja Assembleia de Deus.

Em 1979, o Conselho Ad-
ministrativo da Casa Publica-
dora das Assembleias de Deus 
(CPAD), cumprindo resolução 
da Assembleia Geral da CGA-
DB, nomeou uma comissão 
para proceder a revisão geral 
da música e letra dos hinos 
da Harpa Cristã. Passados 20 
anos, ganhou mais 116 hinos, 
ampliando o seu conteúdo, 
que hoje oferece 640 cânticos.

(Célio Campos)

Fotos: Célio Campos
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QUATRO anos de muitas vitórias e louvores fazem parte da existência do conjunto de adolescentes da igreja

PASTOR tem dado total apoio e cobertura à mocidade durante as ações evangelísticas promovidas na regional

PR. DINIZ é psicólogo e tem compartilhado impressões junto ao Ministério

Jovens se adolescentes unidos evangelizam feira em cidade da Grande SP

Adolescentes do conjunto “Elohin” demonstraram 
gratidão ao celebrar o quarto aniversário

Regional recebeu psicólogo durante reunião de obreiros Jornal completará 27 
anos mês que vem

MAIRIPORÃ/SP – Deus tem 
dado boas estratégias ao pre-
sidente do campo regional em 
Mairiporã, o pastor Davi Ha-
bacuque. Compartilhando um 
ousado projeto com adoles-
centes e mocidade, tem con-
seguido colocar na rua, literal-
mente, preciosa mão-de-obra, 
utilizando-os num método de 
evangelismo interessante.

Às quintas-feiras, a cidade 
hospeda em uma das princi-
pais avenidas centrais uma 
vigorosa feira noturna gastro-
nômica. Dezenas e dezenas de 
barracas se alternam, à busca 
de clientes que surgem de vá-

rias cidades da região e mes-
mo de bairros paulistanos ao 
norte da capital paulistana.

E é nesse viés que o evan-

gelho tem sido anunciado. Ma-
terial impresso de diversificada 
qualidade é entregue à popula-
ção que além de adquirir seus 

insumos semanais, voltam 
para suas casas, dispondo de 
uma porção evangelística.

Além da feira, o líder tem 

coordenado o batalhão de 
evangelistas em outra frente in-
teressante – a rodoviária inter-
municipal. Sob o mesmo tipo 
de ação, passageiros recebem 
material cristão com cunho 
evangelístico enquanto aguar-
dam a partida dos respectivos 
ônibus a transportá-los.

“O importante é que em 
decorrência desses trabalhos, 
temos notado os resultados 
nos cultos em nossa igreja, 
com as inúmeras conversões 
de almas que vem ocorrendo, 
sinalizando que estamos no 
caminho certo”, simplifica o 
presidente regional.

SÃO PAULO/SP - Psicólogo 
e pastor auxiliar na Catedral, 
José Diniz Melo (em pé) mi-
nistra aos obreiros que perfa-
zem o colegiado eclesiástico 
regional em Morro Doce, São 
Paulo, durante a reunião men-
sal. Leu Gênesis 1:1 e abordou 
importante temática – “So-
mos matéria em um espaço 
realizando ação em um tem-
po determinado pelo poder e 
vontade de Deus”. O compar-
tilhamento de conhecimentos 
foi algo muito produtivo aos 
liderados pelo pastor regional, 
Marcos Faverin.

DA REDAÇÃO – Lançado em 6 de outubro de 1990, duran-
te culto noturno que findava as reuniões de obreiros à época, 
o jornal O Arado, órgão de informação do Ministério de Perus 
e de sua Convenção Nacional, completará 27 de existência 
ininterrupta no mês de outubro. Será veiculada a edição 321 
do periódico que tem tido um papel imprescindível em noti-
ciar os fatos mais relevantes do ministério e unir a membra-
sia em torno dos acontecimentos.

FCO. MORATO/SP - Nos dias 
11 e 12 de agosto, a congrega-
ção no parque Morumbi, lide-
rada pelo pastor Elias Ebenezer, 
reuniu toda a membrasia, convi-
dados e demais departamentos 
para celebrar o quarto aniversá-
rio do conjunto de adolescentes 
“Elohin”. Na oportunidade, com-
ponentes celebraram o quarto 
aniversário debaixo de grande 
plenitude espiritual.

O tema que abrilhantou o 
acontecimento foi “Não seremos 
abalados”. A partir dele, mensa-
gens de poder e graça foram pre-
gadas para que o povo se reves-
tisse da glória santa e tivesse a fé 
ampliada em Cristo Jesus. Cultos 

que assinalaram vidas, deixando 
marcas profundas.

Liderados pelos cooperador 
Nílson Pontes e irmã Priciane Ma-

chado, os integrantes do conjunto 
“Elohin” escolheram um reper-

tório alinhado ao tema e viram o 
Senhor operar durante as apre-
sentações que fizeram.  Conjuntos 
convidados e cantores, como Si-
mone Evangelista, Andreia Santos 
e o coral “Corbã” abrilhantaram o 
acontecimento, compartilhando 
lindas adorações.

Pregaram a poderosa pala-
vra divina o pastor André Bueno 
(presidente nacional do CAMP) 
enquanto que no sábado o pre-
letor foi o pastor Estevão. Invoca-
do, o Espírito Santo fez morada 
em meio ao povo, abençoando, 
despertando, exortando, con-
solando e edificando a igreja, 
decorrente da impecável festa 
patrocinada pelos adolescentes.

Divulgação

Divulgação

Thiago Oliveira
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O PASTOR Edivan Bonifácio se responsabiliza pela nova congregação aberta

MARIA é pioneira na Catedral
APÓS os ensinamentos ministrados, reunião foi registrada e pequeninos liberados para degustar as guloseimas

Regional Januária amplia tendas e cidade de Itacarambi recebe congregação

pioneira completou 90
anos de vida

AD PERUS: Encontro movimentou o
grupo “Pequenos Adoradores”

ITACARAMBI/MG - No dia 
19 de julho, foi aberto mais 
um trabalho no espectro da 
regional em Januária. Locali-
zado na zona rural da cidade 
de Itacarambi, o novo ‘pronto 
socorro de Jesus’ está estabe-
lecido em uma localidade de-
nominada Vargem Grande, no 
município. Na oportunidade, 
Jesus curou, batizou, restau-
rou e salvou almas.

Diante da presença do pas-
tor presidente regional, Edi-
van Bonifácio e sua esposa, 

a missionária Edjane Araújo, 
membros da diretoria e de-
mais irmãos rumaram para o 
local, cheios de contentamen-
to pela ampliação da obra. 
Na noite memorável, a igreja 
contou com a participação do 
cantor Everaldo Borges, canal 
de bênçãos em meio as ativi-
dades inaugurais.

O trabalho local resultou 
de visitas feitas pelo líder re-
gional, que ao constatar vidas 
sedentas e muitas já conhe-
cedoras do evangelho, pa-

ralisadas ante a caminhada 
espiritual por falta de local 
para congregar, iniciou os tra-
balhos. A ação evangelísitico-
-pastoral foi intensa a ponto 
do líder permanecer o dia 
inteiro prestando assistência 
espiritual ao povo, entremeio 
visitas e cultos em lares. 

Mediante essa vistoria, de-
cidiu-se pela abertura do novo 
trabalho, inaugurado neste 
dia 12 de agosto, muito em-
bora os irmãos passassem a 
se reunir imediatamente no 

salão alugado, honrando e 
engrandecendo nome santo 
do Senhor.

Responde pela  d ire-
ção do trabalho o evan-
gel ista  Luc iano.

DA REDAÇÃO – São 62 anos 
de membrasia a partir de sua 
conversão, ocorrida em 1955 
e desde então a irmã Maria 
Rodrigues de Sousa, tem de-
monstrado uma conduta iliba-
da de vida cristã, atuando nas 
intercessões e súplicas. Mas 
já trabalhou muito em prol do 
agigantamento da obra.

Logo que o ministério de 
Perus foi fundado em 1947 
pelo pastor presidente Benja-
mim Felipe Rodrigues, faleci-
do em 2002, o trabalho come-
çou a ganhar notoriedade me 
meio as residências, poucas 
por sinal, que povoam o en-
torno do pacato bairro paulis-
tano. Dentre essas casas, figu-
rava o lar de irmã Maria, que 
ao ser evangelizada, aceitou 

Jesus e passou a trabalhar.
“O testemunho, o trato 

dela para com os novos con-
vertidos sempre foi algo di-
ferente, demonstrava aquele 
amor cristão que infelizmente 
já não vemos hoje. Tive o pra-
zer de contar com a pessoa 
dela quando dei os primeiros 
passos ainda nova converti-
da. Foi um instrumento usado 
pelo Senhor no aconselha-
mento e intercessão. Como 
eu, creio que muitos devem a 
estruturação espiritual à ela”, 
relata a diaconisa Lázara Apa-
recida Campos, de 75 anos, 
firme na fé cristã.

Uma das pioneiras da obra 
santa, “Irmã Maria” como se 
convencionou chamar-se, re-
cebeu outra grande benção re-
centemente. Em 15 de junho, 
um culto em ação de graças 
se ofereceu ao Senhor pelo 90 
anos de vida completados na-
quele mês. Familiares (filhos, 
netos, bisnetos e tataranetos), 
conhecidos e irmãos se junta-
ram à serva de Deus e levanta-
ram um clamor, reconhecendo 
os feitos da irmã enquanto sol-
dado da linha de frente peran-
te o corpo de Cristo.

CABREÚVA/SP – Em 19 de 
agosto, as providências divi-
nas se mostraram alinhadas 
ao que pensaram os coorde-
nadores do encontro infantil 
envolvendo integrantes do 
conjunto “Pequenos Adorado-
res”. A celebração se proces-
sou sob o tema “Vamos à casa 
do Senhor”, cuja divisa está 
em Salmos 122:1. O conjunto 
local está sob a responsabili-
dade das líderes Andréia de 
Oliveira e Leia Vieira.

A igreja foi decorada para 
recepcionar a festividade que 
apresentou as crianças e ‘tias’ 
uniformizados. “Hoje é um 
momento especial. Que todos 
os presentes venham interagir 
com os aniversariantes”, enfa-

tizou a líder Andreia, iniciando 
o culto mediante louvores da 
Harpa Cristã e acompanhados 
pelas crianças. O pastor pre-
sidente, Gelson Pereira, fez a 
leitura e oficializou mais um 
evento no seio da sede. 

Foram vários os louvores 
que os pequeninos apresen-
taram, enaltecendo o nome 
santo do Pai. Também foram 
abertos espaços na progra-
mação para que os menores 
testemunhassem os feitos di-
vinos em suas vidas ou mesmo 
entoar hinos. Isso alcançou 
muitos que imediatamente se 
mostraram interessados, coo-
perando com as convocações.

A explanação da palavra 
ficou a cargo da diaconisa Si-

mone Boer (Franco da Rocha/
SP), que foi abençoada gran-
demente ao examinar e com-
partilhar porções da Sagrada 
Escrituras, prendendo a si as 
atenções, tanto das crian-
ças como da igreja como um 
todo. Foi feliz e abençoada 
ao escolher o tema “Salva-
ção” para discorrer em meio 
à assistência.

No final da mensagem 
houve um mover muito gran-
de do Espírito Santo. “Foi um 
momento maravilhoso onde 
contemplamos crianças e 
adultos chorando ao ouvir a 
palavra de Deus e constatar 
salvação de almas” concluiu a 
liderança durante o momento 
de agradecimentos.

Divulgação

 Arquivo

Otávio Pavão
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GRUPO de louvores ministrou durante cultos comemorativos no Nova Esperança

ADOLESCENTES do conjunto “Lírio dos Vales” em ação que marcou a passagem dos 18 anos do conjunto que tem adorado ao Senhor e testemunhado as suas grandezas perante a sede setorial local

COMPONENTES completaram 32 anos de muitas vitórias em meio à igreja no jardim Antomar

Jd. Nova Esperança: conjunto de adolescentes
“Lírio dos Vales” completou 18 anos

Os 32 anos do conjunto
“Lírio dos Vales”

FCO. MORATO/SP – Sob o 
tema “Dize uma só palavra” 
(Lc 7:7), membros do conjun-
to de adolescentes da sede 
setorial local completaram 
18 anos de serviços presta-
dos aos céus, na qualidade 
de adoradores. Juntos, for-
mam o conjunto “Lírio dos 
Vales”, que liderado pelos ir-
mãos Vanderlea Braz, Denise 
Almeida e Valderison Santos, 
utilizou-se dos dias 25 e 26 
de agosto para externas a 
sua grande alegria.

Dirigente setorial, o pastor 

Antonio Baleeiro voltou a des-
tinar o tradicional apoio que 
oferece aos departamentos, 
conclamando à igreja que com-
parecessem e peso para presti-
giar os adolescentes. Isso acon-
teceu, de modo que todos os 
cultos se mostraram repletos 
em termos de cooperações – 
locais e de igrejas convidadas.

Na abertura, membros do 
pré-CAMP regional assinala-
ram presenças, como o líder, 
evangelista Alan Domingos e 
suas auxiliares, Damares San-
tana e Debora Santana. Testifi-

caram a grandeza divina, teste-
munhando a alegria em poder 
contemplar mais uma grande 
festividade envolvendo impor-
tante parcela envolvida em 
uma desafiadora faixa etária.

O vocal louvou em todas 
as noites e de forma a con-
templar os desejos de seus 
componentes, sempre sob 
regência das irmãs Érika, 
Beatriz e Jaqueline. A ele se 
juntaram as representações 
convidadas e cantores que 
abrilhantaram ainda mais o 
acontecimento.

Na pregação da palavra efi-
caz e transformadora de vidas, 
atuaram o pastor Ílson Mes-
sias (Piedade/SP) e a missio-
nária Neusa (Caieiras/SP), os 
quais se transformaram em 

FCO. MORATO/SP – Na primeira quinzena de agosto, a igreja lo-
cal, liderada pelo pastor Marcos Odair Mendes e diaconisa Andréia 
Mendes, promoveu a festa dos 32 anos do conjunto “Lírio dos Va-
les”. Pentecostes, louvores, palavra e conversões assinaladas. As 
dirigentes são as irmãs Isabel Cristina e Terezinha.

Além do vocal, adoraram os cantores Adriana Branca e Mai-
con Bonfim. Vários conjuntos convidados igualmente ergueram 
vozes de júbilo, rendendo gratidão ao Pai.

Nas ministrações, atuaram a diaconisa Silzini Mendes e o pas-
tor Joinville Albernaz. Ambos foram usados poderosamente ao 
falar do amor de Cristo e o Senhor honrou a todos perante o mo-
mento comemorativo.

inspirados instrumentos de 
poder e graça a compartilhar 
ensinamentos e verdades 
que lhes fora reveladas por 
conta da ação perene do Es-
pírito Santo.

Divulgação

Fotos: Célio Campos
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O SENHOR tem ouvido as orações, permitindo que a cada ano o conjunto de mocidade seja ampliado: conversões

ADOLESCENTES tem recebido uma dose excessiva de carinho e apoio da igreja e com isso apresentam resultados

LIDERANÇA: êxito visível DEUS usou seus vasosPALAVRA foi pregadaADORAÇÕES se ouviramPR. CÍCERO é o setorial

Jovens clamaram ao Pai em gratidão pelos 11 anos em Teixeira de Freitas

Grupo formado por adolescentes promoveu celebrações pelos 13 anos de marcha

TEIXEIRA DE FREITAS/BA 
– A sede setorial, presidida 
pelo pastor Lidionor Chaves 
Resende e esposa, a missio-
nária Rosana Neves Resende, 
promoveu e hospedou em 
seu concorrido calendário a 
festividade que assinalou os 
11 anos de existência vito-
riosa manifesta na vida dos 
componentes do conjunto de 
jovens “Sinfonia do Louvor”. 
O conclave ocupou os dias 29 
e 30 de julho.

Assim que deu o traba-
lho por inaugurado, o pastor 
destinou a sua liderança aos 
responsáveis, os coordenado-
res Tallisson Santos Teixeira e 
Thamires Rocha Resende Tei-
xeira, que junto dos líderes, 
diácono Luís Carlos Barbosa 
Neres e cooperadora Celmi-
ran Miranda Neres, fizeram 
o melhor para o engrandeci-

mento da obra santa.
A festividade de mocidade 

percorreu pelos dias de come-
morações sob o tema “Jovens 
influenciando com a maturi-
dade cristã” que combinou a 
divisa “Assim resplandeça a 
vossa luz” (Mt 5:16a). Na re-
gência do vocal atuaram as 
jovens Ester Rocha Resende e 
Evelly Oliveira Almeida.

Mais que o vocal aniversa-
riante, conjuntos foram convi-
dados e compareceram para 
cooperar com integrantes do 
conjunto “Sinfonia do Louvor”. 
Adoradores locais e convida-
dos, como Natália (Caravelas/
BA) e Alessandra de Itabatan 
(Mucuri/BA) promoveram 
ainda mais o acontecimento 
que se transformou em gran-

de marco na cidade. O setor 
jardim Planalto juntamente 
com as congregações de Tei-
xeira de Freitas e Guriri , além 
de São Mateus/ES assinala-
ram participações.

Deus tratou com o seu 
povo de uma maneira pecu-
liar, usando poderosamente 
os seus arautos. Tanto que 
na noite de sábado, a mis-

são sobrecaiu aos ombros do 
presbítero Weber de Itabatan 
(Mucuri/BA), inspirado que foi 
pelo Espírito Santo para pro-
clamar o ano aceitável da sal-
vação eterna.

Pela manhã, o domingo re-
servou um culto avivado e re-
pleto de participações. Na pre-
leção atuou o diácono Valdelio 
(sede) enquanto que o culto 
de encerramento, em meio 
ao “Culto da Família”, dispôs 
das participações de todos os 
departamentos musicais da 
sede, conjunto aniversarian-
te e mensagem inspirada que 
brotou aos lábios da missioná-
ria Regineide (local). 

Em síntese, a festividade 
resultou em maravilhas de-
correntes da manifestação do 
Espírito Santo e batismo com 
fogo, além da salvação e re-
conciliação de almas. 

SÃO PAULO/SP – Referenda-
dos pelo tema “Estai, pois firmes, 
tendo cingidos os vossos lombos 
com a verdade, e vestida a cou-
raça da justiça” (Ef 6:14), os ado-
lescentes pertencentes ao grupo 
“El Shaday”, órgão oficial da sede 
setorial no Imirim, regional jar-
dim Cachoeira, comemoraram o 
13ºaniversário mediante cultos 
realizados nos dias 2 e 3 de junho.

Foram grandes as manifesta-
ções da glória e do poder emanado 
desde o trono do Espírito Santo, 
tanto que todos foram tocados em 
seus corações. Em um momento 
em que os jovens tem se perdi-
do em vícios, redes sociais e se 
desviando da fé, os adolescentes 
locais, alcançados pela divisa “Ado-
lescentes Firmados em Cristo” lou-
varam e engrandeceram o nome 
do Senhor sob grande pentecostes.

Igreja liderada pelo pastor 

setorial Cícero Galvão, concebeu 
o culto inaugural na sexta-feira, 
2, mediante a participação do 
pastor Eliezer Ribeiro, que re-
presentou o presidente regional, 
o pastor José Antônio de Farias 
Filho. Palavras de elogios e reco-
nhecimento do trabalho de cada 
componente foi ressaltado pelo 
ministro visitante.

Além do vocal aniversariante 
que teve uma participação im-
pressionante nos cultos come-
morativos, levitas locais se alter-
naram nas adorações remetidas 
ao trono de poder e graça, assim 
como foram oportunas as parti-
cipações dos cantores convida-
dos, Amanda Albuquerque, Ale-
xandre e Léo Viana. O preletor 

da noite foi o jovem cooperador 
Estevão Araújo.

Sábado foi dia marcante e ines-
quecível para os componentes do 
conjunto aniversariante. O coman-
do da reunião, dentro da tradicio-
nalidade, ficou a cargo dos líderes, 
presbítero Wilson Pereira e coope-
rador Edelvan Santana. Atuantes, 
distribuíram as oportunidades, 

atuando conforme ordenou o Espí-
rito Santo de Deus. Vários louvores 
ganharam espaço na programação, 
sempre exaltando o Altíssimo.

O mensageiro da palavra foi 
o pastor Diógenes de Paula, que 
foi feliz ao salientar a importân-
cia de estarmos firmes em Cristo. 
Convicto e inspirado, chamou os 
adolescentes a praticar obedi-
ência, santidade e fé. Antes de 
encerrar a sua participação, exal-
tou a importância da armadura 
de Deus na vida do crente, onde 
proteger a mente com o capace-
te da salvação para que ninguém 
vos engane é uma das principais 
prioridades para que vençamos o 
mundo”.

Diretor do departamento de 
adolescentes da regional, o co-
operador Alessandro Brito tam-
bém compareceu ao conclave. 

(Andrea Fonseca)

Divulgação

Fotos: Andrea Fonseca
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TEMPLO se apequenou perante os inúmeros jovens que celebraram o conclave anual

DESCONTRAÇÃO  e alegria nos 36 anos do conjunto “Unidos em Cristo”, no Cachoeira
VARÕES se alegraram pelas providências divinas manifestas perante suas adorações

ADOLESCENTES tiveram oportunidade para chegar-se mais perto de Deus no evento

AVIVAMENTO! Grupo Koynonia completou 20 anos

Varões promoveram celebração em Itapevi
Mocidade “Unidos em Cristo” assinalou seus 36 anos

SÃO PAULO/SP – Sob o 
tema “Jovens fazendo o melhor 
para Jesus” (Fp 4:8), a sede 
regional local, presidida pelo 
pastor Joel Barbosa, promoveu 
e hospedou cultos festivos per-
tinentes ao pré-congresso da 
União de Mocidade da Assem-
bléia de Deus do Ministério de 
Perus (UMADEMP) nos dias 18 
e 19 de agosto.

Dias pentecostais, assinala-
dos pelo poder divino e muitas 
cooperações. As representa-
ções regionais em Morro Doce, 
jardim Damasceno e vila Souza 
foram parceiras, comparecendo 
aos cultos e assegurando a su-
perlotação do templo-sede que 
foi o palco da glória divina. Além 
dos louvores congregacionais, a 
igreja contou com várias apre-
sentações da juventude e ainda 
dispôs de adorações especiais, 
apresentadas por cantores que 

participaram do conclave.
Departamento liderado pelo 

cooperador Mizael Souza, pas-
tores Marcos Nunes e Darlan 
Souza, o pré-UMADEMP cons-
tituiu-se numa oportunidade 
fantástica para que os jovens se 
posicionassem perante o altar 
da comunhão, recebesse alen-
to espiritual para prosseguir 
firmes rumo à vida eterna. Avi-

vamento, transformações de vi-
das e conversões foram as gran-
des marcas do acontecimento.

Como oradores oficiais das 
noites atuaram os pastores 
Eduardo Nascimento e Ema-
nuel Lins. Deus usou-os com 
propriedade e a glória eterna 
se revelou de diversas manei-
ras, agitando o evento de uma 
forma peculiar.

SÃO PAULO/SP - A sede regio-
nal no jardim Cachoeira/SP, pre-
sidida pelo pastor José Antônio 
de Farias Filho, realizou nos 
dias 18 e 19 de agosto, cultos 
alusivos ao 36º aniversário da 
mocidade “Unidos em Cristo”.  
Momentos de gratidão.  

Coordenaram o trabalho os 
líderes Thiago Teles, Eber Jordan 
e Joari Barbosa. A regência do vo-
cal ficou sob a responsabilidade 
das irmãs Ediliane Pinheiro e Sara 
Jordan. Músicos locais contribuí-
ram com o evento, mediante es-
peciais acompanhamentos.

Sexta-feira Deus falou com 

a igreja de forma especial. Na 
abertura foi apresentado o presi-
dente regional do departamento 
juvenil, o pastor Eliezer Ribeiro, 
que felicitou os aniversariantes 
e ajudou a promover o conclave. 
Várias caravanas compareceram, 
adorando e compartilhando as 
vitórias com a igreja local. O 
grupo aniversariante e convi-
dados louvaram ao Senhor com 
simplicidade e unção. Convidada 
especial da noite, a cantora Day 
Barbosa louvou. 

Sob o tema “Já estou crucifi-
cado com Cristo; e vivo, não mais 
eu, mas Cristo vive em mim..” (Gl 

2:20), procedeu-se a pregação 
da palavra, por conta do pastor 
Wellington Dias (AD Belém). 

Sábado foi outro dia onde 
a plenitude prevaleceu a partir 
dos adoradores, dando oportuni-
dade ao grupo “Luz e Vida” que 
louvou e encheu os corações dos 
presentes. A mocidade “Unidos 
em Cristo” levantou a igreja sob 
muita unção. Os visitantes foram 
impactados com o desempenho 
do grupo de teatro “Ágape” que 
dramatizou a batalha no mundo 
espiritual encarada pelo cristão.

Deus bradou perante o seu 
povo, especialmente por conta 
da ministração compartilhada 
pelo pastor Boaventura Mon-
theiro, que ministrou em Isaias 
6:6. “Esta geração tem que ir 
para as ruas e fazer a diferença, 
para mudar o que está desajus-
tado”, pontuou. 

Ao final do culto os compo-
nentes se reuniram em uma con-
fraternização abençoada, forta-
lecendo ainda mais a necessária 
comunhão do corpo de Cristo. 

(Andrea Fonseca)

SÃO PAULO/SP – De 11 a 
13 de agosto, componentes 
do conjunto de adolescentes 
“Koynonia”, órgão oficial da 
sede regional em vila Perus, ce-
lebraram 20 anos de louvores e 
adorações endereçados ao tro-
no de poder e glória. Dias em 
que o poder celestial se mani-
festou, vidas foram transfor-
madas e vivificadas por conta 
da poderosa palavra ministra-
da em meio ao povo. A lideran-
ça regional está sob a direção 
do pastor Joel Barbosa.

Sob a liderança do pas-
tor Eliseu Cardoso e diácono 
Carlos Rosa, o departamento 

demonstrou um crescimento 
digno de respeito, sobretudo 
perante às obrigações espi-
rituais, quando integrantes 
cumpriram rigorosamente 
com as determinações ao 
longo de mais um ano e o Se-
nhor se alegrou de tal com-
portamento. Não por menos 
que sua poderosa glória foi 
manifesta e o Espírito San-
to fez morada em meio ao 
templo. Gilmar de Oliveira e 
Gaby Reis foram os cantores 
convidados especiais.

O tema oficial da festivida-
de foi “Adolescentes que bus-
cam a Deus” (Dn 6:10).

ITAPEVI/SP – De 19 a 21 de 
agosto, o departamento de va-
rões da sede regional esteve em 
festividade. Irmãos renderam 
gratidão aos céus pelo primeiro 
aniversário celebrado na sede, 
cujo presidente é o pastor Ale-
xandre de Oliveira. Pentecostes, 
adorações e comunhão pautaram 
o acontecimento.

A festividade foi aberta no dia 
19, e após louvores, a palavra foi 
ministrada, cabendo ao pastor Ri-
cardo Santos, abordar com graça, 
autoridade e unção o texto bí-
blico que tematizou a festa: “Es-
força-te, pois, e sê homem” (1º 
Rs 2:2). Renovações e alegria na 

presença divina constatada.
Domingo, 20, além do con-

junto aniversariante, ouviram-se 
louvores por vários departamen-
tos, enquanto a cantora Josy lou-
vava como convidada especial. 
Pregou, sob a mesma inspiração, 
o pastor Eduardo Nascimento. 

O terceiro e último dia acon-
teceu na noite de segunda-feira, 
quando a palavra foi pregada 
pelo pastor presidente da regio-
nal em Catanduva/SP, Isaias de 
Oliveira. Abordou o tema “Sê 
forte e corajoso; Deus vai te hon-
rar com aquilo que está em suas 
mãos”. A glória novamente foi ex-
perimentada por todos.

Vl. Perus promoveu pré-UMADEMP em agosto

Divulgação

Fotos: Vanir de Oliveira

Andrea Fonseca
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REGIONAL viveu dias de dispensação diante da celebração do pré-CIBEMP: comunhão, louvores e palavra

LIDERANÇA dispôs de todo apoio ministerial para efetuar as suas tarefas MISSª Jacira pregou numa noite KELLY adorou na sexta-feira MISSª Marcia Lima: sábado de fé

SÃO PAULO/SP – Regional 
estabelecida na zona sul da ci-
dade paulistana, Santo Amaro 
foi palco de mais um grande 
pré-Congresso de Irmãs Be-
neficentes Evangélicas do Mi-
nistério de Perus (CIBEMP). 
As mãos divinas se manifesta-
ram, de maneira que a glória 
celestial tomou conta da casa 
e todos foram cheios do poder 
celestial. Cultos ocorreram 
nas noites do dias 18 e 19 de 
agosto.

Sob o tema “Mulheres re-
vestindo-se da graça” (Ef 4:11 
e 13), a regional proporcionou 
uma linda festa. Liderada no 
segmento feminino pelas dia-
conisas Geilma Oliveira (coor-
denadora), Lúcia Carvalho, Gel 
Vieira e Adriana Viri (dirigen-
tes), o evento anual de maior 
apelo midiático envolvendo 
o ministério feminino regio-
nal contou com as participa-
ções das irmãs Aline Bispo, 

Ana Souza e Ana Alcântara 
como regentes.

Muitas participações cor-
roboraram para o engrandeci-
mento da festividade. Além da 
maciça presença das compo-
nentes do conjunto, dramati-

zações foram apresentadas e a 
glória do Senhor manifestou-
-se. Na abertura, por exemplo, 
irmãs simbolizaram várias mu-
lheres de destaque em meio 
à palavra santa, permitindo 
conhecimento da história bí-

blica de uma forma mais de-
mocrática e enaltecendo o 
trabalho realizado pelas guer-
reiras do Senhor.

Junto do vocal, o conjun-
to de gestos local também foi 
presença constante na progra-

mação festiva. Adoradores, 
como Janaína Kelli, Leydiane, 
Junior e os vocais da regional 
Centro, se encarregaram de 
reforçar o segmento de louvo-
res dedicados so Rei. A glória 
celestial se apresentou, envol-
vendo a todos de uma manei-
ra toda especial.

Nas ministrações, Deus 
tratou de uma forma muito 
peculiar, usando suas servas, 
as missionárias Jacira Mas-
carenhas (abertura) e Marcia 
Lima (sábado). Momentos em 
que o Consolador tratou com 
muitos, salientando que a 
única receita para vencermos 
é submetermos à sua vonta-
de, mediante trilhar-se por 
caminhos assinalados pela 
extrema santidade. 

O povo foi edificado espiri-
tualmente e a glória divina se-
lou o grande feito proporcio-
nado pelo segmento feminino 
mais uma vez.

Comunhão se estreitou durante pré-CIBEMP 
anual na sede regional em Santo Amaro

Fotos: Célio Campos
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r e s p e c t i v o s 
pontos de vis-
ta. Os pastores 
Davi Habacu-
que e o evange-
lista Fernando 
Cardoso, se en-
carregaram de 
dar fim às con-
siderações vol-
tadas à EBFO, 
concluindo os 
ensinamentos 
na tarde do dia.

CIBEMP COOPERADO

O período noturno do sába-
do foi reservado ao grande cul-
to do pré-CIBEMP. No estado, o 
congresso é presidido pela mis-
sionária Luciana Lima Moreira, 
que ao lado de demais mem-
bros da presidê4ncia estadual, 
comprovaram a qualidade do 
trabalho que vem sendo reali-
zado. Membros da diretoria na-
cional, presença da missionária 
Dirce Nicolau que representou 
a presidente nacional do órgão, 
missionária Lígia Cristina Ma-
rins Cardoso.

Diante de muita gente, o cul-
to da principal plenária feminina 
no estado foi aberto às 18h30, 

29

OCORRÊNCIAS asseguraram novamente lotação total ao templo-sede sul-mato-grossense: avivamento

DEUS trabalhou de várias maneiras em meio aos eventos realizados nesses dias

PASTORES testemunharam as grandes operações celestiais destinadas à regional CULTOS contaram com as manifestações do Consolador:expectativas superadasMISSª Luciana: coordenadora

Campo Grande promoveu Convenção, EBFO e pré-CIBEMP debaixo de uma unção inesquecível
Além da comunhão e ampla cooperação assinaladas, 25 pessoas aceitaram a Cristo durante as festividades

CPO. GRANDE/MS – De 4 
a 6 de agosto, a sede regional 
local, presidida pelo pastor Ale-
xandre Souza Moreira, abriu 
portas para abrigar três grandes 
eventos de destaque em âmbi-
to estadual: Convenção, Escola 
Bíblicas Fraternal de Obreiros 
(EBFO) e o pré-Congresso de 
Irmãs Beneficentes Evangéli-
cas do Ministério de Perus (CI-
BEMP). Oportunidade em que 
as mãos salvadoras de Cristo 
se mostraram estendidas, apro-
vando o grande acontecimento 
conjunto que se transformou 
em marco em se tratando de 
evento eclesiástico de destaque 
na capital sul-mato-grossense.

Segundo vice-presidente 
do ministério, o pastor José Ni-
colau se encarregou de proce-
der a abertura oficial da festi-
vidade na noite de sexta-feira, 
quando o público presente já 
se mostrou grandioso. Louvo-
res, adorações, testemunhos 
e muito poder na mensagem 
inaugural, pregada pelo pastor 
Ivair Albano Marques. Usou 
como texto-base o capítulo 
4 da carta inicial escrita a Ti-
móteo. “Lista de honra ou de-
sonra. A qual você pertence?”, 
indagou. Renovo, movimento 
espiritual marcante e duas 
conversões assinaladas.

Sábado foi um dia de muitas 
atividades. Instalada, a plenária 
convencional analisou diversas 
pautas, instituiu comissões e re-
solveu impasses em âmbito ad-
ministrativo dos mais diversos. 
Após os devocionais, quando a 
igreja e adoradores fizeram uso 
das oportunidades, o período 
de explanações bíblicas foi divi-
dido para que os pastores Israel 
Januário da Fonseca e Marcio 
Falcão compartilhassem seus 

quando o presidente regional 
local, pastor Alexandre Souza 
Moreira, conclamou a todos pe-
rante e o grande evento, ento-
ando hinos congregacionais em 
recepção às caravanas que su-
perlotaram as dependências da 
Catedral.. Posteriormente, a di-
reção do trabalho foi passada às 
responsáveis pelo pré-CIBEMP.

Demonstrando um apelo gi-
gantesco, o evento congregou 
milhares de pessoas. Caravanas 
das mais diversas localidades 
se juntaram ao vocal local, en-
grandecendo poderosamen-
te o nome do Eterno. Pessoas 
disputavam espaços junto aos 
corredores e do lado de fora 
do templo não foi diferente. 
De Cuiabá/MT, por exemplo, 
presença de uma caravana com 

mais de 60 
componentes, 
liderada pelo 
pastor presi-
dente regional 
Roberto Nas-
cimento e es-
posa, missio-
nária Haydee. 
Comunhão im-
pressionante.

No mo-
mento tão 

esperado, a palavra foi fran-
queada à missionária Helenice 
Caldas (Osasco/SP), que foi o 
instrumento de honra, pode-
rosamente usado por Deus 
para comunicar-se aos presen-
tes. O Espírito Santo a tomou 
com poder e inspiração e to-
dos acabaram sendo contagia-
dos com tamanhas bênçãos 
que sobrevieram à congrega-
ção dos justos.

Houve um mover divino his-
tórico, levando muitos a prati-
camente não se conter perante 
tamanho resplendor de glória 
e maravilhas.

ATOS ADMINISTRATIVOS

Tão logo a poderosa palavra 
foi ministrada, a Convenção Na-

cional retomou a liderança dos 
trabalhos e deflagrou o proces-
so de consagrações de obreiros 
para que melhor sirvam à obra 
santa. Louvores e alegria pente-
costal se alternaram perante o 
processo de chamamento des-
tinados aos que ingressaram na 
carreira eclesiástica.

Então diaconisa, a irmã Lur-
des ascendeu ao cargo de mis-
sionária assim como o esposo, o 
presbítero Roberto que galgou 
o grau de evangelista junto ao 
ministério de Perus. O casal tem 
feito um trabalho de destaque, 
alavancando e desbravando a 
obra no estado de Rondônia.  A 
Secretaria confirmou que entre 
consagrações e filiações foram 71 
ocorrências em grau ministerial.

DOMINGO
DE 23 CONVERSÕES

Em meio a tantas maravilhas 
que o Senhor operou nos dias 
festivos, o “Culto da Família”, 
celebrado na noite de domin-
go, teve mais que um simples 
gesto de gratidão demonstrado 
por todos, mediante adorações, 
louvores e testemunhjos de 
bênçãos e vitórias obtidas.

Novamente a oportunida-
de foi concedida à missionária 
osasquense Helenice Caldas. A 
serva do Senhor foi instrumento 
usado com propriedade e inspi-
ração, abordando uma mensa-
gem de profundo alcance. Pelo 
lado espiritual, o Consolador 
fez a sua parte, de sorte que 
ao lançar o convite, 23 pessoas 
acenaram, com mãos levanta-
das, o interesse em mudar de 
vida, passando a seguir Cristo, 
na qualidade de único salvador 
e perdoador de pecados. A igre-
ja simplesmente explodiu.

Fotos: Célio Campos
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O CONJUNTO de jovens “Avante Por Cristo”: trabalhos diversificados à busca de almas para o reino divino

PR. CHARLES lidera o setor
LIDERANÇA tem executado bom trabalho perante o departamento de jovens

EV. MARCOS pregou domingo

Coral jovem “Avante Por Cristo”
em marcha na sede setorial em Vera Tereza

FCO. ROCHA/SP – A festa 
que assinalou mais um aniver-
sário do coral, realizada pelos 
componentes nos dias 31 de 
março, 1 e 2 de abril, conti-
nua surtindo efeito em meio 
à mocidade “Avante Por Cris-

to”, órgão oficial do setor Vera 
Tereza, liderado pelo pastor 
Charles Brandão. As misericór-
dias santas mantém em pé o 
departamento cujos louvores 
tem feito diferença.

No evento festivo, por 
exemplo, os cultos foram 
pautados pela comunhão, 
adoração ao nome santo e 
compartilhamento espiritual 
entre os componentes. Isso 
se deveu, em grande parte, 
ao belo trabalho da lideran-
ça, exercido pelos irmãos Da-
niel Martins e Elias Antonio. 
Na regência atuaram Ellen 

Silva e Elias Martins.
Sob o tema “Foi por você” 

(Is 53:4), adorações foram 
entoadas ao Pai, especial-
mente por convidados como 
a cantora Adriana Branca e 
conjuntos convidados. Mas 
não apenas por adoradores, 
como e principalmente por 
conta dos preletores, diaco-
nisa Silzini Mendes, diácono 
Ulisses Sperandio e evange-
lista Marcos Roberto.

Vidas foram transforma-
das pelo poder emanado 
desde a glória santa. Teste-
munhos acrescentaram fé 

diante de tudo quanto o Se-
nhor tem feito na vida dos 
jovens que seguem, focados 
nas promessas santas. 

Tradicional, uma prática in-
teressante assinala os eventos 
promovidos pelo grupo - evan-
gelismo nos bairros vizinhos 
ao templo e cultos temáticos 
para atrair novos jovens, bus-
cando ampliar o quantitativo 
do coral. A promoção termina 
numa celebração e já se inicia 
com vistas á outra. Algo mui-
to frenético e funcional. Tudo 
para a glória de Deus.

Em meio às mais diversifi-
cadas marcas, destaque às úl-
timas participações dos jovens 
Auerica Kelly e Diego Duque, 
que acabaram contraindo 

núpcias, fazendo do evento 
a despedida do segmento jo-
vem. Nas palavras da moça, 
gratidão por tudo e a eterna 
lembrança dos bons momen-
tos vividos em meio ao grupo 
onde atuou, inclusive, na qua-
lidade de regente.

O tempo, de fato, passa. As 
promessas permanecem.

Fotos: Célio Campos
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JD. COLÚMBIA dispõe de um grande conjunto de irmãs que exercem o maravilhoso ministério da intercessão 

PR. MARCELO: local MARIZA pregou a palavraMILCA adorou na festa JULIO Lima: louvores MISSª Andrea: edificação

No Jd. Colúmbia, conjunto “Sol da Justiça”
completou 30 anos de intercessões e louvores

MAUÁ/SP – Sob o tema 
“Mulher, assim diz o Senhor: 
Reprime a voz de choro, e as 
lágrimas de teus olhos porque 
há um galardão” (Jr 31:16), a 
igreja local festejou os 30 anos 
do círculo de oração “Sol da 
Justiça”. A celebração ocupou 
as noites dos dias 11, 12 e 13 
de agosto. O poder foi revela-
do e todos alcançados pelas 
poderosas mãos divinas que 
cuidou de distribuir bênçãos.

O evento se processou 
sob a coordenação da diaco-
nisa Azenati e equipe. Além 
do vocal que brilhantemente 
se apresentou, várias carava-
nas se alternaram nos dias, 
somando esforços e estrei-
tando a comunhão perante o 
momento inesquecível na his-

tória do grupo. A festividade 
permitiu ainda que o conjunto 
integrado de irmãs se apre-
sentasse, assim como passa-
ram pela igreja os cantores 
Milca Coelho, trio “Precioso 
Bálsamo” e Júlio Lima.

A palavra foi o grande 
diferencial festivo, vez que 
vidas declararam-se trans-
formadas após ouvir a voz 
divina, revelada às prega-
ções que preencheram as 
programações diárias. Con-
vidados, estiveram empu-
nhando a Bíblia e proferindo 
profecias sob inspiração e 
grande autoridade as mis-
sionárias Mariza Umbelino, 
Andrea Almeida e o pastor 
Marcelo Soares que pregou 
no encerramento.

Fotos: Cícero Santana

Isso pode interessar a você

A faculdade de Odontologia da Universidade Pública de São Paulo (USP), busca vo-
luntários entre 18 e 60 anos, para participarem de uma pesquisa clínica que irá comparar 
diferentes produtos para o tratamento da sensibilidade nos dentes. Os tratamentos são se-
guros e comprovados e a pesquisa é gratuita e de caráter voluntário. 

Os interessados podem marcar uma avaliação pelo telefone (11) 3091-7645.

A pesquisa será realizada no LELO-USP, localizado à avenida Lineu Prestes, 2227, Cidade Univer-
sitária, Butantã, São Paulo.
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EVENTO reuniu muitos adolescentes em torno de mais um pré-congresso anual: avivamento e resultados

O GRUPO “Sacerdotes do Rei” que completou aniversário oferecendo louvores

CÍRCULO de oração celebrou mais uma etapa superada em sua trajetória de fé

6ª FEIRA:Thiago de Assis ESTHER foi outra voz dada à adoraçãoVITÓRIA Beraldo louvou MIDIAN: inspiração total PB. FELIPE: encerramento

Pré-CAMP regional em Mairiporã
assinalou o encontro com Deus de 34 pessoas

Vl. Clarice promoveu festividade
tripla no mês de julho

MAIRIPORÃ/SP – Existem al-
guns eventos que ficam eternizados 
na memória e naturalmente aden-
tram à história vitoriosa da igreja. 
O pré-Congresso de Adolescentes 
do Ministério de Perus (CAMP) des-
te ano foi um desses. Para tanto, a 
comissão organizadora valeu-se dos 
dias 11 e 12 de agosto.

O trabalho resultou de ações 
compartilhadas, vez que cada 
segmento se responsabilizou pe-
las tarefas previamente defini-
das. Na somatória, o que compe-
tiu ao Senhor realizar aconteceu. 
Mais que isso – a comunhão foi 
reforçada mediante o cumpri-
mento das tarefas destinadas ao 
engrandecimento e melhor orga-
nização do evento.

Sexta-feira, o pastor presiden-
te regional local, Davi Habacuque, 
deu início ao culto, entoou hinos, 

fez a leitura bíblica oficial e passou 
a direção do trabalho adolescente 
aos responsáveis, Moabe Wiston, 
Thiago Oliveira, Elias Pereira, Davi 
Gomes e Jailson. Trabalharam na 
regência os irmãos Genesis Temó-
teo e Mirella Natália.

O vocal adorou ao Salvador 
com excelência, sempre acompa-
nhado pela orquestra. Vozes com-
plementares, como as assinaladas 
pelas caravanas da regional jardim 
Cachoeira, AD Belém (local) e 
UMADEMP regional se somaram 

nas adorações que foram consoli-
dadas nas participações das can-
toras Vitória Beraldo e Esther.

A ministração ficou a cargo 
do pastor Thiago de Assis (Cam-
pinas/SP), que cheio de autorida-
de do alto, ministrou, o Espírito 

Santo trabalhou e todos se ma-
ravilharam ao contemplar 17 pre-
ciosas vidas aceitando a Cristo, 
após reconhecê-lo como único e 
suficiente salvador pessoal.

Tamanha alegria se duplicou 
na noite de sábado, quando no-
vamente eo templo-sede se mos-
trou pequeno perante o elevado 
comparecimento de visitantes 
(regionais Morro Doce, Franco da 
Rocha/SP  e Campo Limpo Pta./
SP). Todos louvaram. A cantora 
convidada especial da noite tam-
bém, missionária Midian Bueno.

A conclusão do trabalho no-
vamente reservou emoções ele-
vadas aos que adoram a obra e se 
regozijam mediante o poder di-
vino. Após ter sido contemplado 
com uma maravilhosa revelação 
em termos de palavra, o orador, 
presbítero Felipe Oliveira (Fran-
co da Rocha/SP), lançou o ape-
lo perante a massa humana e o 
Espírito Santo convenceu outras 
17 vidas, fechando a conta em 
34 conversões em meio ao pré-
-CAMP. (Colaborou Thiago Oli-
veira, de Mairiporã)

SÃO PAULO/SP – Nos dias 
27, 28 e 29 de julho, a igreja 
local promoveu três festivi-
dades de destaque em meio 
ao seu calendário anual de 
eventos. Remindo o tempo, 
pela ordem se celebraram os 
aniversários do conjunto de 
varões “Sacerdotes do Rei”, 
os 62 anos de existência da 
igreja no bairro e o aniversá-
rio anual do conjunto do cír-
culo de oração “Betel”. Deus 
operou poderosamente.

Em meio aos acontecimen-
tos, destaques positivos fica-
ram para os louvores entoados 
por cada um dos departamen-
tos envolvidos diretamente na 

contagem existencial. A igreja 
compareceu de forma maciça 
no aniversário de ambos e ain-
da rendeu gratidão ao Senhor 
por mais um ano de vitórias 
desde que a semente planta-
da lá atrás germinou, nasceu, 
cresceu e se estruturou como 
é o caso da igreja no bairro 
paulistano, pertencente a re-
gional do Jaraguá.

Muitos adoradores passa-
ram pela igreja, assim como 
conjuntos e irmãos que se co-
locaram na presença divina, à 
busca de serem abençoados 
por abrirem verdadeiramen-
te os seus corações e declinar 
ouvidos aos chamados pro-

postos pelo Salvador. Teste-
munhos proferidos por irmãos 
membros dos departamentos 
e especialmente os que são 
contemporâneos da rica his-
tória da igreja, consolidaram 
os cultos como momentos de 
adoração plena ao Pai.

Nos três dias, além da co-
munhão e alegria pelo com-
parecimento de diversos ir-
mãos que se juntaram para 
agradecer ao Senhor pelas 
vitórias concedidas aos ór-
gãos oficiais da casa de ora-
ção, uma conversão anotada 
e dois jovens demonstrando 
arrependimento, decidiram 
voltar ao lar paternal.
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