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Cajamar realizou a edição anual  do 
pré-UMADEMP sob pentecostes

Preocupado com os fatos 
que tem patrocinado a re-
percussão negativa junto à 
classe política, o pastor presi-
dente do ministério de Perus, 
o doutor Elias Cardoso, em 
ação conjunta com as lideran-
ças, desenvolve trabalho de 
esclarecimentos perante os 
representados.
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“É pelo poder do 
voto que mudare-
mos esse país”, 
afirma o presidente do mi-
nistério, pastor doutor Elias 
Cardoso ao Conselho

Casal presidencial foi 
homenageado por aniver-
sário em reunião do Conse-
lho de Ministros e também 
pela igreja sede.

ANIVERSÁRIOS DO PASTOR PRESIDENTE E ESPOSA FORAM 
REVERENCIADOS POR LÍDERES DE DEPARTAMENTOS

Regional em Parada de Taipas promoveu seminário
enfocando os 500 anos de Reforma500 anos de Reforma

EBFO/pré-CIBEMP
em Umuarama
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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

SEDE regional acusou elevada presença de adolescentes que se maravilharam durante o conclave

PR. AGAPITO foi usado ao falar

ADERLIZETE louvou no CAMP

SÃO PAULO/SP – Sob o eixo 
temático que embalou o con-
gresso nacional de 2017 (Sal & 
Luz), o segmento adolescente 
da regional local promoveu 
uma das maiores festas em se 
tratando de conclaves nos dias 
18 e 19 de agosto. Pela miseri-
córdia divina, a sede foi toma-
da por centenas e centenas de 
adolescentes que comemo-
raram o maior evento festivo 
reunindo a classe ao longo do 
ano. Os resultados espirituais 
foram os melhores.

Presidente regional, o pas-
tor Fernando Sartini, ofereceu 
total apoio aos líderes, pres-
bítero Júnior Tiófilo, diácono 
Rodrigo e cooperadores Evan-
dro e Gildázio, que trabalha-
ram com competência, unção 
e compartilhamento de ideias 
junto aos liderados. Deus ope-
rou e o método alcançou os 
resultados esperados.

As participações dos inte-
grantes do conjunto foram um 

show a parte. Com vida, alegria 
e desprendimento, a rapaziada 
não mediu circunstâncias, lou-
vando e adorando o nome san-
to do Consolador que invocado, 
não tardou em se manifestar. 
Especiais participações de can-
tores, adoradores, conjuntos e 
bandas ampliaram a qualidade 
dos sacrifícios destinados ao 
trono da graça e o movimento 
espiritual constatado foi mar-
cante em cada vida.

A cooperação foi outro 
ponto elevado do evento, 
comprovando que o segmen-
to infanto-juvenil anda muito 
bem alinhado em âmbito mi-
nisterial. Representações re-
gionais dos jardins Cachoeira, 
Damasceno e vila Santa Maria 
se encarregaram de garantir 
a lotação total do templo nos 
dias de muitas celebrações. 
Todas tiveram oportunidades 
para adorar ao Mestre. Soma-
ram-se aos louvores as apre-
sentações oferecidas pelos 

cantores Aderlizete Silvério 
(vila Flamengo) e Ismael (jar-
dim Baronesa).

Meditações à luz da palavra 
santa fizeram toda a diferença. 
No exercício da ministração, atu-
aram Matheus Nonato e o pas-
tor Wíllian Agapito, transforma-
dos que foram em detentores 
de copiosas mensagens e reve-
lações que o Senhor destinou ao 
povo em forma de pregações.

Pré-CAMP JARAGUÁ
Fotos: Duílio Oliveira  
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Tem o presente EDITAL a finalidade de CONVOCAR a  todos os obreiros e Ministros da 
Igreja Evangélica  Assembleia de Deus Ministério de Perus – Brasil  e Igrejas Filiadas para 
que  participem da ESCOLA BÍBLICA FRATERNAL  DE OBREIROS DAS IGREJAS EVANGÉLI-
CAS ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO DE PERUS NO BRASIL E IGREJAS FILIADAS   e da  
CONVENÇÃO NACIONAL DAS IGREJAS EVANGÉLICAS ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO 
DE PERUS NO BRASIL E IGREJAS FILIADAS  que se realizará  de 09 a 12 de Fevereiro  de 
2018, na sua sede-matriz nacional, à Rua João Batista Fanton, 505, Perus, São Paulo, 
S.P.(Brasil),  como segue:

1 – DA PROGRAMAÇÃO

1.1 Plenárias com ministrações 
1.2- Expedientes e Comunicados;
1.3 Eleição e posse de Diretorias e Conselhos;
1.4 Admissões e Filiação de Ministros e obreiros;
1.5 Reintegrações de Ministros e obreiros;
1.6 Reconhecimentos de Ministros e obreiros;
1.7 Desligamentos de Ministros e obreiros; 
1.8 Consagrações de Ministros e obreiros;
1.9 Temas Específicos do Ministério para a Convenção e EBFO 2018;
1.10- Outros assuntos de interesse da denominação.

DIA 08 – QUINTA FEIRA – Seminário de Gestão
DIA 09 – SEXTA-FEIRA – Abertura solene as 19h (culto público aberto) - apresentação 

das lideranças e Mesa Diretora.
DIA 10 – SÁBADO – Plenárias das 8h30 às 12h; das 14h às 17h e das 19h às 21h - Pe-

ríodo da noite (culto público aberto).
DIA 11 – DOMINGO – Plenárias das 8h30 às 12h; das 14h às 17h e das 18h30 às 21h 

horas (Período da noite -culto público aberto); Durante o expediente manhã e tarde ha-
verá apresentação de cooperadores (as); e outras cerimonias.  

DIA 12 – SEGUNDA-FEIRA – Plenárias das 8h30 às 12h e das 14h às 17h, com Consa-
gração de Obreiros (Diáconos, Diaconisas, Presbíteros, Evangelistas, Pastores, Missioná-
rias, reconhecimento e recebimento de Ministros), com encerramento, conforme progra-
mação à parte. (Período da tarde, Assembléia Geral com toda a igreja, conforme Edital de 
Convocação a ser expedido).

2 – DA CONVOCAÇÃO PARA A ESCOLA BÍBLICA FRATERNAL DE OBREIROS

2.1 – Estão inscritos automaticamente na Escola Bíblica Fraternal de Obreiros: os Co-
operadores e Cooperadoras, os Diáconos e Diaconisas, os Presbíteros, os Evangelistas, as 
Missionárias, os Pastores e os Ministros Autorizados (dirigentes em geral).

2.2 – Poderão inscrever-se:
Alunos e ex-alunos dos Cursos de Teologia, os líderes de mocidade, líderes do círculo 

de oração, lideres de conjuntos em geral, professores de Escola Bíblica Dominical e líderes 
de departamentos em geral;

3 – DA CONVOCAÇÃO CONVENCIONAL 

3.1 – Estão inscritos automaticamente na (Convenção) CONAMADEMP: Os Presbíte-
ros, os Evangelistas, as Missionárias, os Pastores e os Ministros Autorizados (dirigentes de 
congregações em geral).

3.2 – Poderão inscrever-se na CONAMADEMP: Os membros de outras convenções 
co-irmãs, ministros de outros ministérios, as lideranças de igrejas e campos que buscam 
filiação e apoio convencional.

4 - DA APRESENTAÇÃO DE FICHAS PARA A COMISSÃO DO CRIVO:

-Consagração; Reconhecimento; Reintegração e Filiação 

4.1 - Fica estabelecido o período de 01 a 31 de dezembro de 2017, para apresentação 
de fichas e documentações devidamente preenchidas, acompanhadas de toda documen-
tação pertinente, bem como taxa de quitação, para aprovação da Comissão do Crivo. 
(Preenchimento disponível no sistema adperus – Caminho: Eventos> Consagração> Can-
didatos). 

4.2 – Os responsáveis pela indicação do obreiro ou ministro na questão recebimento, 
deverá observar a documentação pertinente exigida para a formalização do processo, 
conforme Relação de documentos (formulário DOCUMENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS – 
MOD 001/2017):

4.3 - A Comissão do Crivo terá o Prazo de 05 (cinco) dias para análise e aprovação 
a partir da data do protocolo na Secretaria Geral, a fim de que se possam atender os 
demais requisitos do processo, bem como pedidos, justificativas e requerimentos even-
tualmente pendentes. 

5 – A TAXA DE INSCRIÇÃO É A SEGUINTE:

5.1 - Até Presbíteros:
a) - R$ 120,00 por pessoa e R$ 180,00 por casal, (valor com desconto) para paga-

mento a vista até 15.12.17.
b) - R$ 144,00 por pessoa (em 03 parcelas de R$ 48,00) e R$ 216,00 por casal (em 

03 parcelas de R$ 72,00) em 15.11.2017, 15.12.2017 e 15.01.2018.
5.2 - Ministros – Evangelistas, Pastores e Missionários:

a) - R$ 144,00 por pessoa e R$ 216,00 por casal, (valor com desconto) para paga-
mento à vista até 15.12.17.

b) - R$ 177,00 por pessoa (em 03 parcelas de R$ 59,00) e R$ 264,00 por casal (em 
03 parcelas de R$ 88,00) em 15.11.2017, 15.12.2017 e 15.01.2018.

5.3 – Da taxa de Filiação e Expediente de Consagração ou Reconhecimento e separa-
ção de Cooperadores(as):

a) – Até Presbíteros: 10% (dez por cento) do Salário Mínimo Vigente, independen-
temente da inscrição na EBFO e Convenção.

b) – Evangelistas, Pastores e Missionários (Ministros): 15% (quinze por cento) do 
Salário Mínimo Vigente, independentemente da inscrição na EBFO e Convenção Geral.

5.4 - As parcelas acima dos itens 5.1.b e 5.2.b terão os seguintes vencimentos: 
15.11.2017, 15.12.2017 e 15.01.2018. 

Obs. – 1- Os pagamentos acima poderão ser feitos através do BANCO BRADESCO AG. 
2216-0 CONTA CORRENTE 29.930-8, por transferência nominal e ainda por depósito so-
mente nominal. 

2- As igrejas que efetuarem depósitos totalizados deverão apresentar relação indivi-
dualizada dos recebimentos e pagamentos e taxas e inscrições, perante a sede matriz, 
sem a qual não se dará quitação.

5.5 – A taxa de inscrição dará direito a:
a)- Material para participação das plenárias;
b)-Café da manhã e uma refeição pronta para cada dia do evento.
c)- Hospedagem para os irmãos vindos de outras cidades e outros Estados, (em aco-

modações de igrejas e estruturas da região), cujas presenças deverão ser confirmadas 
por escrito, com  até 07 (sete) dias de antecedência, para permanência nos alojamen-
tos e hospedagem durante a Escola Bíblica e Convenção.

6 – DAS SECRETARIAS E INSCRIÇÕES:

6.1 - Cada Campo Regional, Setor de trabalho ou Congregação nomeará imediata-
mente uma equipe de secretários responsáveis pelas inscrições, atualizações de creden-
ciais e documentação de todos os obreiros e participantes, sendo que a taxa de inscrição, 
bem como a participação dos obreiros será de responsabilidade de cada Campo Regional, 
Setor de trabalho e Congregação, com a apresentação de relação nominal dos inscritos 
pagantes, para a devida quitação junto à sede-matriz.

6.2 – A ausência de obreiro ou ministro acarretará no descredenciamento do mesmo, 
salvo por motivo justificado, como doença ou trabalho e tais procedimentos de justifica-
tivas serão regulamentadas por norma própria a ser publicada na reunião do Conselho 
de Ministros no mês de março /2018. A justificativa se fará mediante o pagamento equi-
valente a taxa de inscrição. Obreiros e Ministros não participantes que não apresentarem 
justificativa até a primeira reunião ordinária do Conselho de Ministros, pois EBFO/CON-
VENÇÃO não poderá exercer o ministério nem oficio, até que o faça.

7 – AS INFORMAÇÕES PODERÃO SER OBTIDAS ATRAVÉS DO:

Portal: www.adperus.com.br/ebfo
Email: ebfo@adperus.com.br

Fraternalmente em Cristo.

Da Mesa da Presidência,
Perus, São Paulo, 25 de Outubro de 2017.

Pr. Dr. ELIAS CARDOSO
Presidente

EBFO E CONVENÇÃO CONAMADEMP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 2018
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DR. ELIAS Cardoso preside a AD Perus no Brasil: necessidade de mudanças

MEMBROS da Comissão discutem o assunto durante plenária na Câmara

A MEDIDA estabelece que o princípio da dignidade humana deve ser respeitada desde a concepção: polêmica e resistência

“É pelo poder do voto que mudaremos esse país”, 
afirma o presidente do ministério, pastor doutor Elias Cardoso ao Conselho

Comissão aprova licença maior para a mãe de bebê 
prematuro e define que a vida começa na concepçãoABORTO

Conceito de que a vida começa na fecundação do óvulo, e não no nascimento, foi incluído em 
parecer do deputado Jorge Tadeu Mudalen

DA REDAÇÃO - Preocupado 
com os fatos que tem patroci-
nado a repercussão negativa 
junto à classe política, o pastor 
presidente do ministério de 
Perus, o doutor Elias Cardoso, 
em ação conjunta com as lide-
ranças, desenvolve trabalho 
de esclarecimentos perante os 
representados, afirmando que 
somente com o poder do voto 
se pode melhorar a atuação 
política neste país, em prol de 
uma sociedade mais justa.

Na abertura do foro de li-
deranças, a ideia é debater 
os pontos críticos que se le-
vantam contra as igrejas e as 
famílias, pelos ataques dispa-
rados às minorias que querem 
a todo custo qualificar como 
“rejeitados e apolíticos” em 

termos de classe.
“Todavia, o voto do cristão 

dever ser sensato e jamais des-
perdiçado. Alianças com vários 
segmentos dentre os evangéli-
cos serão realizados, como en-
contros, palestras, etc., quan-
do a Presidência nacional das 
Assembleias de Deus Minis-
tério de Perus e sua Conven-
ção, falarão para autoridades 
do meio político e do poder 
público, advogados e demais 
interessados sobre ‘O Papel 
do Cristão Frente às Mudan-
ças Políticas e Sociais’ e como 
influenciar nestas mudanças”, 
informa o líder ministerial.

Continuando, o pastor dou-
tor Elias Cardoso salienta que 
“não podemos ficar de fora 
deste cenário”, destacando o 

líder que vê cada dia mais au-
mentar o interesse da juven-
tude evangélica pela política, 
limpa, sensata e representa-
tiva, mediante a importante 
decisão de filiação partidária 
que realmente alinha a repre-
sentatividade. 

Em se tratando de partici-
pações, no encontro figura-
ram pastores com experiência 
na lide político-eclesiástica, 
como André Bueno, Joinville 
Albernaz, José Nicolau, Orlan-
do Soares Silva, Israel Januá-
rio da Fonseca, Jose Antonio 
Farias Filho, Flavio Pena, Joel 
Barbosa, Josué de Oliveira 
Ottavio além de diversas lide-
ranças atuantes em regionais 
estabelecidas na capital e in-
terior paulista. 

BRASÍLIA - A comissão es-
pecial da Câmara que analisa 
a ampliação da licença ma-
ternidade em caso de bebê 
prematuro aprovou nesta 
tarde, por 19 votos a 1, o tex-
to principal de proposta que, 
além de aumentar o período 
de afastamento da mãe de 
120 dias para até 240 dias, 
insere na Constituição a proi-

bição de todas as formas de 
aborto no País. Falta analisar 
11 destaques.

Ao examinar duas propos-
tas de emenda à Constituição 
que tratam da licença mater-
nidade – PEC 181/15, do sena-
dor Aécio Neves (PSDB-MG), 
e PEC 58/11, do deputado Dr. 
Jorge Silva (PHS-ES) –, o rela-
tor do colegiado, deputado 

Jorge Tadeu Mudalen (DEM-
-SP), optou por um novo texto.

Nele, Mudalen estabelece 
que o princípio da dignidade 
da pessoa humana e a garan-
tia de inviolabilidade do direi-
to à vida, ambos já previstos 
na Constituição, deverão ser 
respeitados desde a concep-
ção – ou seja, do momento em 
que o óvulo é fecundado pelo 
espermatozoide –, e não ape-
nas após o nascimento. “Isso 
significa que nós somos favo-
ráveis à vida”, disse. Segundo 
ele, o Código Penal não é alte-
rado pela proposta.

Segundo a deputada Jô 
Moraes (PCdoB-MG), a medi-
da poderá inviabilizar o aborto 
nos casos permitidos pelo or-
denamento jurídico brasileiro. 
Atualmente, o Código Penal 
(Decreto-Lei 2.848/40) não 
considera crime o aborto pra-

ticado nos casos em que a ges-
tação decorre de estupro ou 
põe em risco a vida da mulher. 
Em abril de 2012, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) decidiu 
que não é crime a interrup-
ção da gravidez quando o feto 
apresentar má formação do 
cérebro (anencefalia).

Criada em 30 de novem-
bro do ano passado, a comis-
são especial da Câmara surgiu 
como resposta a uma decisão 
da Primeira Turma do STF que, 
um dia antes, havia decidido 
não considerar crime a prática 
do aborto durante o primeiro 
trimestre de gestação.

Mídia AD Perus

Fotos: Agência Câmara
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EVENTO assinalou uma virada de página por conta do Ministério que definitivamente se insere no processo de contribuir com o Estado, mediante a apresentação de propostas viáveis e de interesse comum

ANDRÉ Bueno foi filiado sob prestígio junto ao partido ANDRÉ: “estou ciente da missão e a responsabilidade é nossa”

DR. ELIAS pediu engajamento total

DIRIGENTE elogiou atitude da igreja VEREADOR reconheceu a liderança

DA REDAÇÃO – Perante o 
comparecimento superior a 
350 líderes (maioria pastores 
evangélicos e responsáveis por 
departamentos) e membros 
da alta cúpula do partido, o 
plenário governador “Franco 
Montoro”, na Assembléia Le-
gislativa, se mostrou pequeno 
para acomodar os participan-
tes do ato que oficializou a 
adesão do pastor André Bueno 
ao Partido Socialista Brasileiro 
(PSB). O evento aconteceu na 
manhã de sábado, 28 de outu-
bro e constituiu-se em mais um 
passo rumo à pré-candidatura 
a deputado estadual junto às 
eleições do ano que vem.

Após a composição da 
Mesa de Autoridades, perso-
nalidades falaram. O primeiro 

a discursar foi o pastor Josué 
de Oliveira Ottávio (presiden-
te da Comissão de Assuntos 
Políticos). Depois, em nome 
dos pastores, o presidente da 
regional vila Perus, pastor Joel 
Barbosa, que elogiou a escolha 
do candidato. “Uma pessoa 
séria, humilde e que tem tudo 
para alcançar êxito”, salientou.

Outro que demonstrou gra-
tidão foi o deputado estadual 
Pedro Kaká (PODEMOS). “Es-
tou aqui não como deputado 
mas como amigo do pastor 
André Bueno. Trabalhador, 
honesto e homem de projetos. 
Desde o dia que o conheci, 
avisei que acreditava no proje-
to dele. Desejo sucesso nessa 
empreitada por vir”.

Líder do PSB no plenário da 

Casa, o deputado Caio França, 
elogiou muito André Bueno. 
“Mas também destaco o papel 
importante que vocês, líderes, 
terão na caminhada do André. 
Ele certamente será deputado, 
enfim, o que quiser ser. O PSB 
o recebe de braços abertos e 
desejando muita sorte em rela-
ção aos seus projetos futuros”, 
assinando a ficha que sacra-
mentou a adesão do pastor aos 
quadros partidários.

O vereador paulistano Eli-
seu Gabriel (presidente do 
Diretório Municipal) fez refe-
rências ao papel decisivo que 
a igreja tem ao qualificar o seu 
posicionamento social, esco-
lhendo pessoas gabaritadas 
para representar a família e os 
seus interesses. “A AD de Perus 

tem demonstrado essa preo-
cupação, o que é louvável. De 
sorte que o PSB se alegra mui-
to em receber André Bueno em 
seus quadros. Seja bem vindo. 
É trabalhar que os resultados 
surgirão”, recomendou.

Do alto de sua experiência, 
o presidente nacional da AD Pe-
rus, pastor doutor Elias Cardo-
so, não perdeu a oportunidade 
de destacar a importância que 
a igreja tem em trabalhar con-
tra a corrupção. “Se um pai é 
corrupto, o filho operará muito 
provavelmente sob as mesmas 
práticas e isso pode perdurar 
por gerações”, avisou.

Em se tratando do ato em si, 
o doutor Elias Cardoso, pediu 
aos liderados que reflitam acer-
ca do momento de tentativas 
de enfraquecimento da família 
e atentados contra a moral e 
bons costumes. “Precisamos 
responder a isso com inteligên-
cia, propondo pessoas de boa 
índole a que ocupem espaços 
nas esferas de poder. O pastor 
André Bueno resume em si to-
dos esses anseios que temos e 
acreditamos que se trabalhar-
mos como deve e o Senhor se 

agradar de nós, tudo dará cer-
to, caminhando para a vitória. 
Tem tempo para tudo, e esse é 
o nosso tempo”, completou.

DISCURSO FIRME

André Bueno iniciou seu dis-
curso agradecendo. Aos líderes, 
família, amigos e membros do 
partido que acreditam em seu 
projeto. “É um momento mui-
to importante em minha vida. 
Deus me abençoou, pois venho 
de uma infância pobre, caren-
te, estudei em escolas públicas 
mas fui abençoado. Portanto, 
sinto na obrigação de abenço-
ar, ajudar, ampliar o alcance de 
nossos atos para o bem da cole-
tividade. A Bíblia diz que se pu-
dermos fazer o bem e não nos 
envolvermos nisso, cometemos 
pecado. Não quero pecar por 
omissão”, avisou. 

Temas como crises moral, 
econômica, institucional e po-
lítica completaram seu discur-
so. “A sociedade está dividida, 
desorientada e desalentada. 
Precisamos acabar com o dis-
curso ‘nós contra eles’. Somos 
nós quem fazemos a grandeza 
desse país. Precisamos refletir 
e agir. Qual é a sociedade que 
queremos para os nossos fi-
lhos? Encabeço um sonho que 
decorre de um projeto de gru-
po. Unidos, sinceros e focados 
superaremos a força do poder 
econômico e a fúria daqueles 
que não querem ver a vontade 
divina avançar”, finalizou.

Ato de filiação de André Bueno ao PSB superlota plenário na Assembléia 
Mídia AD Perus
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COMUNIDADE se valeu da iniciativa da Ong Azarias, precavendo-se contra ameaça da doença

ACESSO às dependências da igreja tem sido facilitada à população

ISAC Félix é vereador em SP

ONG AZARIAS ABRIU PORTAS E IMUNIZOU PESSOAS CONTRA FEBRE AMARELA LIVRO MELHORA O DEBATE SOBRE POLÍTICA 

Implementação de políticas
públicas para a primeira infância

A Organização Governa-
mental “Azarias”, braço as-
sistencial da AD de Perus, a 
“Igreja do Relógio”, se mo-
bilizou e em contato com a 
Prefeitura da capital, dispo-
nibilizou um posto móvel de 
vacinação preventiva contra a 
febre amarela na zona norte 
da cidade. O evento ocorreu 
domingo, 29, arregimentando 
inúmeras pessoas ao local, até 
ao meio dia. 

A medida ocorre após a 
morte de um macaco por fe-
bre amarela silvestre. O gover-
no de São Paulo investiga se 
mais dois macacos encontra-
dos mortos no Parque Horto 
Florestal, na Zona Norte, esta-
vam com a doença. A suspeita 
foi divulgada pelo secretário 
estadual de Saúde, David Uip, 
na segunda-feira, 23.

De acordo com a secreta-
ria, a expectativa da Prefeitu-
ra é vacinar 500 mil pessoas 

na primeira fase de imuniza-
ção, outros 500 mil na segun-
da e mais 1,5 milhão na ter-
ceira, totalizando 2,5 milhões 
na terceira fase. A gestão 
municipal afirma que estuda 
ampliar o horário de funcio-
namento das unidades.

A dose não esteve indica-
da para gestantes, mulheres 
amamentando crianças com 
até 6 meses e pessoas imu-
nodeprimidas, como pacien-
tes em tratamento quimiote-
rápico, radioterápico ou com 
corticoides em doses eleva-
das (portadores de Lúpus, 

por exemplo). Em caso de 
dúvida, é importante consul-
tar o médico.

Em nota, a presidente da 
Ong “Azarias”, a missionária 
Lígia Cristina Marins Cardoso, 
reiterou que “a igreja, através 
de seu ‘braço social’, sempre 
esteve e estará aberta para a 
população dispor de progra-
mas, projetos e campanhas 
que visem o seu próprio bem 
estar. Creio que cumprimos 
nosso papel. E sempre estare-
mos à disposição para outras 
campanhas que assim se suce-
derem”, avisou.

O vereador Isac Félix (PR/
SP) é autor, junto com outros 
vereadores, do Projeto de Lei 
271/17, que deu origem a Lei 
nº 16.710, de 11 de outubro 
de 2017, sancionada pelo 
prefeito João Doria e publica-
da no Diário Oficial da Cidade 
de São Paulo.

Trata-se de Lei que dispõe 
sobre princípios e diretrizes 
para a elaboração e imple-
mentação das políticas públi-
cas para a primeira infância 
no Município de São Paulo e 
sobre o Plano Municipal pela 
Primeira Infância. 

“Essas políticas são instru-
mentos através dos quais o 
Município assegura o atendi-
mento dos direitos da crian-
ça na primeira infância que 

abrange os primeiros seis anos 
de vida”, destaca o vereador.

A Lei assinala que “as po-
líticas públicas e seus desdo-
bramentos práticos em pla-
nos, projetos, ações e suas 
avaliações visarão assegurar 
a plena vivência da infância 
enquanto valor em si mesma 
e, simultaneamente, como 
etapa de um processo contí-
nuo de crescimento, aprendi-
zagem e desenvolvimento”.

A Editora Ultimato acaba de 
receber mais uma impressão 
do seu Religião e Política, Sim; 
Igreja e Estado, Não, do soció-
logo Paul Freston. E ele não usa 
meias palavras: “Se alguém me 
pergunta se confio em algum 
político evangélico, respondo 
que não. Aliás, biblicamente, 
não devemos confiar em prín-
cipes, mesmo que sejam evan-
gélicos e tenhamos ajudado a 
colocá-los no poder”.

Para os apressados, uma 
dica: o último e maior capítulo 
do livro é, talvez, o mais práti-
co e gostoso de ler. Ali o leitor 
vai encontrar uma espécie de 
“tudo que você gostaria de sa-
ber, mas tinha vergonha de per-
guntar”, sobre os evangélicos e 
a participação política.

Sinopse: A visão cristã do 
Estado é que o Estado não deve 
ser “cristão”. O papel do Estado 
não é defender ou promover 
uma determinada igreja ou re-
ligião. Entretanto, dizer que a 
religião nada tem a ver com a 
ação política é lógica e histori-
camente falso. Religião e políti-
ca podem, sim, ser misturadas.

Em um momento como o 
que vivemos hoje é muito fácil 
perder a esperança, cair no de-
sânimo ou aderir ao cinismo. 
No entanto, as verdades bíbli-
cas e o propósito ético dos no-

vos céus e da nova terra, “onde 
habita a justiça”, nos inspiram 
naquilo que devemos fazer 
hoje. A fé cristã é, ao mesmo 
tempo, utópica e bastante re-
alista. O sonho permanece; os 
seus portadores é que mudam.

“Se alguém me pergunta se 
confio em algum político evangé-
lico, respondo que não. Aliás, bi-
blicamente, não devemos confiar 
nos príncipes, mesmo que sejam 
evangélicos e tenhamos ajuda-
do a colocá-los no poder. É por 
termos um ensino superficial do 
pecado que nos damos mal poli-
ticamente e criamos ídolos”.

Sobre o Autor: Paul Freston, 
inglês naturalizado brasileiro, é 
doutor em sociologia pela UNI-
CAMP. É professor do programa 
de pós-graduação em ciências 
sociais na Universidade Federal 
de São Carlos e, desde 2003, 
professor catedrático de socio-
logia no Calvin College, nos Esta-
dos Unidos. Escreveu também, 
entre outros, Evangélicos na 
Política Brasileira: história ambí-
gua e desafios éticos (Encontro 
Publicações), Evangelicals and 
Politics in Asia, Africa and Latin 
America (Cambridge University 
Press), Protestant Political Par-
ties: A Global Survey (Ashgate) 
e Evangelical Christianity and 
Democracy in Latin America (Ox-
ford University Press).

Mídia AD Perus
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O QUE PODEMOS
APRENDER

Nesta parábola da pérola 
preciosa, Jesus indica que to-
dos nós somos aquele comer-
ciante, e a pérola preciosa é o 
próprio Cristo. 

Antes de conhecer a Jesus, 
vemos a nossa vida como se 
fôssemos donos de pérolas va-
liosíssimas. Porém, quando nos 
deparamos com a grande pérola 
que é Jesus, nosso entendimen-
to muda e passamos a entender 
que aquilo que nós julgávamos 
ser precioso, na verdade, não 
tem valor algum perto da gran-
deza de Cristo e dos verdadeiros 
tesouros que Ele pode nos dar.

Quando o homem vende 
tudo o que tinha para adqui-
rir a pérola mais bonita e mais 
valiosa, ele reconhece que não 
há nada melhor e mais impor-
tante do que aquela preciosi-
dade. Assim acontece quando 
recebemos a nossa salvação 
em Jesus. A alegria toma con-
ta do nosso coração a tal pon-
to, que o nosso único desejo é 
desfazer de tudo o que temos, 
só para termos Cristo conosco.

Mais importante é o REI-
NO, a maravilhosa pérola de 
imensurável valor.

07

PR. MÍLTON preside a regional localSELMA lidera  regional MISSª Jacira pregou

TEMPLO recebeu excelente cooperação no decorrer dos eventos

*FLAVIANA OLIVEIRA

 *é missionária 
e presidente 

do pré-CIBEMP 
em Itapevi/SP

A pérola de grande valor Avivamento durante
pré-CIBEMP em Umuarama

Você sabe como é
formada a pérola?

Primeiro, um parasita ou 
areia invade a ostra. Depois de 
perfurar a concha, a substância 
invasora entra em contato com 
o manto, que é um tecido de 
defesa da ostra, causando uma 
irritação no interior do molusco. 

Esse manto se defende, 
imediatamente, dobrando-
-se sobre a substância es-
tranha até deixá-la comple-
tamente isolada, formando 
uma camada protetora. Tal 
defesa se completa com a 
secreção do nácar (ou ma-
drepérola), que é a mesma 
substância com a qual a con-
cha é produzida.

 Mesmo após o isolamento 
da fonte do incômodo, a pé-
rola continua crescendo, pois 
a ostra não para de secretar o 
nácar. E quanto mais redonda 
fica essa ‘proteção’, mais rara 
e, consequentemente, mais 
valiosa é a pérola. 

Até o século XVII, não ha-
via tecnologia para polimento 
de pedras preciosas como ru-
bis e esmeraldas, justamente 
por isso um dos maiores sím-
bolos de riqueza e poder era 
a pérola.

Por que a Palavra de Deus 
nos compara a uma joia ou 
a uma pedra preciosa e não 
ao ouro?  

Porque dentro de uma eco-
nomia mercantilista, o ouro 
era mais comum naquela épo-
ca e era utilizado como dinhei-
ro, logo, tinha preço. Mas pe-
dras preciosas eram raras, por 
isso tinham muito valor.

No livro de Mateus cap. 13: 
45-46, fala sobre a parábola 
da PÉROLA DE GRANDE VA-
LOR, onde Jesus fala de um co-
merciante de pérolas. Ao en-
contrar uma pérola de grande 
valor, aquele homem vende 
todas as pérolas que possuía 
e a compra, reconhecendo o 
altíssimo valor dela.

“Outrossim, o reino dos 
céus é semelhante ao homem, 
negociante, que busca boas 
pérolas; E, encontrando uma 
pérola de grande valor, foi, 
vendeu tudo quanto tinha, e 
comprou-a.” Mateus 13:45-46

Tente imaginar o que há de 
mais valoroso para você. 

Pensou? 
Pois é, de acordo com a 

Palavra de Deus, o reino tem 
ainda mais valor.

Aprendemos, com isso, 
que nada há de mais impor-
tante que a presença de Deus 
reinando em nossas vidas e 
através de nós. 

Que sejamos ‘negocian-
tes’, que saibamos abrir mão 
de tudo o que nos impede de 
viver uma vida dedicada a bus-
car o reino de Deus.

UMUARAMA/PR – Deus 
falou poderosamente durante 
o pré-CIBEMP anual, realizado 
pela regional local. O pastor 
Milton Fagundes Jácome e sua 
esposa Selma, foram os obrei-
ros que lideraram o trabalho 
feminino, celebrado de 20 a 
22 de outubro.

Repleto de bênçãos, o 
conclave recebeu muitas 
caravanas, sobretudo uma 
pertencente à regional vila 
Perus. A preletora da festivi-
dade e membro da diretoria 

nacional, missionária Jaci-
ra Mascarenhas (Catedral), 
atuou como preletora oficial 
da festividade. 

Louvores foram entoados 
ao Eterno. Testemunhos com-
partilhados com os irmãos se 
tornaram imprescindíveis para 
comprovar a presença santa 
que fez toda a diferença.

Paralelamente ao aconte-
cimento feminino, a regional 
realizou também sob grande 
cooperação, a Escola Bíblica 
Fraternal de Obreiros (EBFO). 

Fotos: Divulgação
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SEGMENTO feminino se organizou e apresentou homenagem ao casal CATEDRAL também apresentou suas homenagens ao casal em separado

SEGMENTO feminino se organizou e apresentou homenagem ao casal CATEDRAL também apresentou suas homenagens ao casal em separado

CIBEMP foi representado durante lembrança destinada ao presidente MISSIONÁRIA falou , destacando a alegria em trabalhar no ministério

MEMBROS da família se reuniram em momento de alegria compartilhado OUTROS departamentos manifestaram honras ao casal que aniversariou

ANIVERSÁRIOS DO PASTOR PRESIDENTE E ESPOSA FORAM 
REVERENCIADOS POR LÍDERES DE DEPARTAMENTOS

DA REDAÇÃO - Tradicional-
mente, em outubro se celebra 
o aniversário do pastor presi-
dente, o doutor Elias Cardoso 

e de sua esposa, a missionária 
Lígia Cristina Marins Cardoso. 
Neste ano as datas natalícias 
foram devidamente rememo-

radas, no último ato que assi-
nalou a plenária do Conselho 
de Ministros da Assembléia de 
Deus do Ministério de Perus. O 
evento ocorreu no sábado, 14. 

Em Moçambique, na Áfri-
ca, a igreja também celebrou 
a data, promovendo cultos 
em adoração ao Senhor, se 
alegrando pela vida do casal. 
Um vídeo produzido pelos 
irmãos moçambicanos foi 
compartilhado, comprovan-
do a festa africana.

Os primeiros movimentos 
nessa direção foram oficial-
mente apresentados por um 
grupo de irmãs pertencentes 
à regional vila Perus. Envol-
vendo adorações e dramatur-
gia, apresentaram uma peça 
intitulada “Vaso escolhido”, 
denodando respeito ecle-
siástico à escolha que Deus 
fez, permitindo à igreja que o 
casal se mantenha como pre-
sidentes do trabalho. O gesto 
emocionou-os.

Após a homenagem, o pró-
prio pastor presidente fez uso 
da palavra. Rápido em suas 
considerações, meditou ver-
sículos iniciais do Salmos 90, 
rendeu gratidão ao Senhor em 
ter tido a oportunidade em 
se colocar como instrumento, 
fazendo a obra andar. “Minha 
maior alegria é celebrar mais 
um aniversário ao lado de mi-
nha família, dos irmãos e igre-
ja em geral. Só tenho em agra-
decer a cada um”, disse.

A posteriori, em meio a 
louvores e acordes, o casal re-
cepcionou todos os obreiros e 
líderes no espaço gourmet da 
Catedral. Novamente se ren-
deu graças ao Pai pela vida de 
ambos. A família do casal se 
manteve o tempo todo junto 
aos aniversariantes; a missio-
nária aniversaria no dia 12 e o 

pastor dia 17. O pastor Gere-
mias Tiófilo Pereira intercedeu 
acompanhado do povo.

Salgadinhos, refrigerantes 

e bolo foram servidporos para 
brindar o grande momento 
da comunhão experimentado 
no festivo dia.

Mídia AD Perus
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IRMÃS se uniram e o Senhor operou de uma maravilhosa na festa comemorativa

Sua Saúde

Superproteção: 
como os pais (sem 
querer) prejudicam 
o desenvolvimento 
dos filhos

Em geral, todo pai e mãe de-
sejam que seus filhos tenham um 
desenvolvimento normal e feliz. 
Isto, contudo, não é tarefa fácil. 
Muitas das atitudes dos pais que 
pretensamente facilitariam que isso 
acontecesse, tem efeito contrário e 
acabam por prejudicar esse proces-
so, sem que eles queiram ou per-
cebam. Muitas vezes, tais atitudes, 
ao invés de facilitar a aquisição de 
sentimentos de independência e 
segurança dos filhos, têm o efeito 
inverso, de inibi-los.

Todas as crias de animais depen-
dem de cuidados dos pais durante 
um certo tempo, até poderem levar 

*CLÁUDIO MIRANDA

a vida por si mesmas. As crian-
ças humanas, especialmente, 
necessitam dos cuidados e 
proteção dos pais por um tem-

po excepcionalmente lon-
go. Enquanto nos demais 
animais a intensidade e 
a duração dos cuidados 
e proteções necessárias 

são reguladas instintiva-
mente, no homem elas dependem 
de atitudes racionais e emocionais 
dos pais e dos filhos, o que as deixa 
muito mais vulneráveis a falhas.

Proteção e superproteção
A proteção é benéfica e vital 

para os filhos pequenos; a super-
proteção, não. Até mesmo os ani-
mais cuidam e protegem instintiva-
mente os seus filhos por um certo 
tempo. E tanto os homens quanto 
os animais, quando são capazes de 
se cuidarem sozinhos devem come-
çar a sua jornada pelo mundo por 
si mesmos. No caso dos seres hu-
manos, a proteção necessária dura 
um tempo maior e muitas vezes o 
que a princípio serviu para proteger 
os filhos torna-se, com o tempo, 
prejudicial para o desenvolvimen-
to deles. No entanto, nem sempre 
é fácil determinar os limites entre 
proteção e superproteção.

Superproteger é ir além de 
proteger; seja se excedendo em 
satisfazer as necessidades e cuida-
dos com os filhos, seja realizando 
isso por um tempo além do ne-
cessário. Superproteger é pensar 

pelo filho, tomar decisões por ele 
e solucionar todos os seus pro-
blemas, viver pelo filho. Os pais, 
contudo, devem “ajudar os filhos 
a fazer”; não fazer por eles.

Não devem também incutir 
neles medos, inseguranças e sen-
timentos de perigo inadequados. 
Assim, poderão evitar que se crie 
reações de defesa que farão falta 
no decorrer da vida. Em suma, é ne-
cessário que a criança viva situações 
perigosas e de medo, para aprender 
a manejá-las. Pais superprotetores 
são aqueles que vivem repetindo 
em excesso e ante mínimos riscos: 
“Não faça isto, você pode se machu-
car”, “Você não vai dormir na casa 
do seu amigo, porque eu não conhe-
ço essa família”, “Você não vai para 
essa excursão porque os animais 
podem ser perigosos”. Assim, se es-
sas reações são extremadas, podem 
criar filhos inseguros, dependentes, 
medrosos e incompetentes para en-
frentar situações difíceis na vida.

Por outro lado, pais que não 
se preocupam com uma proteção 
necessária, tendem a ser mui-
to permissivos e não conseguem 
estabelecer regras claras que as 
crianças possam internalizar. Não 
conseguem também estabelecer 
consequências definidas se os filhos 
violam essas regras. Nesse caso, os 
filhos tendem a ser desorganizados, 
descontrolados, desrespeitosos e 
invasivos. Muitos pais acham que 
com essas atitudes disfuncionais es-

tão protegendo os filhos e cuidando 
da sua autoestima e da sua saúde 
mental, quando, na verdade, não os 
estão preparando para a vida.

Quais são as principais consequ-
ências da superproteção?

Se os pais estiverem a todo mo-
mento alertando os filhos sobre pe-
rigos, por mais improváveis ou insig-
nificantes que sejam, criam pessoas 
excessivamente medrosas e com 
dificuldades de enfrentar as inevitá-
veis situações físicas ou interpessoais 
arriscadas. Se fazem tudo prontamen-
te para eles, tornam-os dependentes, 
com baixa tolerância à frustração, 
incapazes de desenvolver capacida-
des pessoais e de resolverem seus 
problemas por si mesmos. O fato 
de sempre dependerem de alguém 
para tomar e executar as próprias 
decisões e gerenciar a própria vida, 
os torna pessoas despreparadas 
para a vida, sem autonomia ante 
coisas mínimas. Isto abate a auto-
estima dessas pessoas, que se sen-
tirão “inúteis” porque estão sempre 
precisando de alguém junto delas.

As pessoas superprotegidas não 
aprendem a tolerar as frustrações 
que a vida inevitavelmente impõe. 
Não aprendem que na vida as coi-
sas nem sempre acontecem como 
se quer. Esperam que as demais 
pessoas sempre estarão a postos 
quando precisarem, o que nem 
sempre acontecerá. Cedo ou tarde a 
vida lhes mostrará que não é assim 
e que existem coisas que vão causar 

frustração. Se os pais não deixarem 
a criança errar para aprender, esta-
rão anulando a sua capacidade de 
aprendizagem, porque boa parte do 
que uma criança aprende deve-se 
às consequências positivas e nega-
tivas de suas experiências.

Por isso, é necessário que a 
criança experimente o mundo 
para aprender a lidar melhor com 
ele. Uma criança precisa ser livre 
para seguir suas próprias inclina-
ções sem sentir-se errada, culpa-
da ou envergonhada. No entanto, 
precisa também saber até onde 
pode ir sem interferir nos direitos 
de outras pessoas. Precisa ter li-
mites, o que implica que os pais 
devem equilibrar suas atitudes 
de incentivar e conter as crian-
ças. Do contrário, ela se tornará 
“entrona”, abusada, deseducada 
e grosseira.

ALTO CASTELANI PROMOVEU “OUTUBRO ROSA”
E CONTEMPLOU COMUNIDADE

 CAPIVARI/SP – Em outubro, a 
igreja local, liderada pelo pastor 
Maurício Gomes e demais obreiros, 
em parceria com o conjunto do cir-
culo de oração e com a AMBAC - As-
sociação dos Moradores de Bairro 
Local e a Unidade Clínicas Prolab, 
promoveu “O Outubro Rosa” ini-
ciando com agradecimento a Deus 

e mediante atuação das “Mulheres 
de Fé” da congregação local e re-
presentações convidadas que mar-
caram presença em todo o mês.

O “Outubro Rosa” é um movi-
mento internacional que visa ao 
estímulo à luta contra o câncer 
de mama. 

Contando sempre com apoio do 

pastor regional, Jair Xavier Soares e 
do setorial, Adiel Chiquesi, a congre-
gação tem obtido muito êxito nos 
trabalhos sociais que vem realizan-
do. A campanha” Outubro Rosa”, 
por exemplo, tem trazido mulheres 
do bairro para participar juntas de 
uma campanha de oração, louvores 
e paralelamente foram convidados 
médicos, agentes de saúde, nutri-
cionistas, psicólogas para ministrar 
palestras e orientar a população.

Alto Castelani é um bairro onde 
o Ministério de Perus, para honra e 
glória de nosso Salvador Jesus Cris-
to, tem seu crescimento notado, e 
em tempos de dificuldades como o 
que atravessamos, a oportunidade 
de apresentar Jesus aos cativos de 
coração e almas, tem surtido resul-
tados, vez que almas vêm sendo li-
bertas e pessoas curadas para hon-
ra e glórias do nome do Altíssimo.

*é médico cardiologista e mem-
bro da AD Perus em Jundiaí/SP

Kezia Antunes 
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PRESIDENTE nacional do ministério abrilhantou o evento que deu notoriedade ao fato histórico relevante

SÃO PAULO/SP – De 5 a 
7 de outubro, a sede regio-
nal local, presidida pelo pas-
tor Wagner Luis dos Santos, 
promoveu seminário alusivo 
aos 500 anos desde a eclu-
são da Reforma Protestante. 
Trataram-se de momentos de 
aprendizado e muita reflexão. 
Na coordenação dos trabalhos 
atuaram o pastor Denilson Pe-
reira, diácono Carlos Martelli, 
Paulo Denis, Gabriela Martelli, 
Washington de Carvalho e 
Oziel Massena. 

Tratando-se de assunto 
de grande relevância na atu-
alidade, especialmente para 
confrontar as práticas reli-
giosas e suas mazelas, sen-
do necessário despertar nos 
verdadeiros adoradores a fé 
genuína em Cristo Jesus e no 
seu sacrifício vicário na cruz 
do calvário, o evento congre-
gou a si muita gente, compro-
vando que a membrasia tem 
grande interesse na expansão 
de conhecimentos quanto 
aos assuntos correlatos à sua 
caminhada cristã.

Abrilhantando o evento, a 
regional recebeu no culto inau-
gural o presidente do Minis-
tério de Perus, pastor doutor 
Elias Cardoso, que discorreu 

sobre o Desvio da igreja e a Re-
forma Protestante de 310 – A 
reza pelos defuntos de 1517, 
onde Lutero afixou suas 95 te-
ses em sinal de protesto a di-
versos pontos da doutrina da 
Igreja Católica Romana, con-
textualizando com a atualida-
de onde pseudo-protestantes 
apresentam diversas formas 
para alcançar a salvação, como 
se o evangelho de Jesus Cristo 
não fosse suficiente para tal.
Com base em Efésios 2:8, re-
afirmou a autoridade divina, 
destacando o enunciado bíbli-
co “Pela graça sois salvos”. 

Na sexta-feira, o pastor Sil-
vano de Andrade, (AD Minis-

tério Belém), foi o orador, tra-
balhando o texto encontrado 
em Romanos 1:16-17, eviden-
ciando a justiça de Deus (Cris-
to Jesus), “(...) não vivo mais 
eu, mas Cristo vive em mim” 
(Gl 2:20). “Temos que pensar” 
afirmou o palestrante, “embo-
ra sendo pentecostais, acredi-
tando nos milagres e nos dons 
espirituais, precisamos estar 
atentos para não sermos leva-
dos por todo vento de doutri-
na”, recomendou.  “Sola Fide 
e Sola Gratia” (através da fé 
e pela graça), desenvolvendo 
o tema com maestria quando 
sugeriu a salvação através da 
fé e pela graça divina median-

te Cristo Jesus. 
As conclusões se proces-

saram no sábado, quando a 
igreja recebeu, com alegria, 
o pastor Maxwell Pinheiro 
Fajardo, doutor em História 
pela UNESP, mestre em reli-
gião pela UMESP, graduado 
em História e Pedagogia, que 
compartilhou uma linha de ra-
ciocínio baseada em Colossen-
ses: 1:13-23, ou seja, “Pois ele 
nos resgatou do domínio das 
trevas e nos transportou para 
o Reino do seu Filho amado.” 

Abordando em sua intro-
dução os pré -reformadores e 
suas ideias demonstrando que 
Martinho Lutero foi o instru-

mento de Deus na hora certa 
e no lugar certo para cumprir 
a vontade celestial através 
dos protestos apresentados 
por seus antecessores, como: 
John Wycliffe, John Huss e Je-
ronimo Savonarola, Maxwell 
envolveu o plenário com as 
reflexões históricas da quinta 
e a importância de pensar pro-
posta na sexta-feiras, apresen-
tando com muita autoridade 
os reformadores, sobretudo 
Martinho Lutero. 

“Foi sob a graça que ele 
teve forças para propor os cin-
co pilares que sustrentaram a 
Reforma Protestante: cinco so-
las são princípios fundamen-
tais da Reforma protestante: 
Sola fide (somente a fé); Sola 
scriptura (somente a Escritu-
ra); Solus Christus (somente 
Cristo); Sola gratia (somente a 
graça); Soli Deo gloria (glória 
somente a Deus)”, considerou. 

Embora o tema seja exten-
so para esgotar seu estudo, 
agradecidos a Deus pela rica 
oportunidade de aprender um 
pouco mais sobre as raízes da 
igreja protestante e sua con-
cepção de salvação, todos dei-
xaram o seminário edificados, 
histórica e espiritualmente 
para a o bem da própria obra.

enfocando os 500 anos de Reforma500 anos de Reforma
Mídia AD Perus/Taipas
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HÁ 37 ANOS o conjunto vem se colocando como esteio espiritual em meio à congregação: vitórias

MISSª Márcia Lima PR. GILBERTO Rezende MISSª Eliana de Jesus

Conjunto “Jerusalém de Deus” completou 37 anos de intercessões no Jd. Santa Maria 

CPO. LIMPO PTA./SP – Con-
gregação do setor jardim Euro-
pa, a igreja local, liderada pelo 
pastor Jackson Feliciano de 
Matos, festejou os 37 anos de 
vida celebrados pelas compo-
nentes do conjunto de círculo 
de oração “Jerusalém de Deus”. 
A festividade ocupou as noites 
dos dias 27, 28 e 29 de outubro, 
configurando-se em grandes 
bênçãos aos que passaram pela 
congregação dos justos.

Concebido sob o tema “O 
Senhor nos fez ver a sua glória 
e a sua grandeza” (Dt 5:24), o 
acontecimento retratou nova-
mente a fidelidade do Eterno 
junto aos que o servem em 
espírito e em verdade. Inú-
meros testemunhos relataram 
as providências divinas mani-
festas a partir dos clamores 
realizados pelas irmãs, quer 
no particular ou mesmo em 
campanhas, mediante ações 
de intercessões coletivas.

Liderado pelas dirigentes, 
as cooperadoras Claudia Oli-
veira Pereira, Valdilene Car-
doso Berrante e a irmã Carla 
Roberta, o departamento de 

círculo de oração apresentou 
diversos louvores congrega-
cionais no decorrer dos dias. 
O Espírito Santo trabalhou em 
cada canção, movendo cora-
ções, tratando-os e sobretudo 
renovando-os pela fé e confis-
são apresentadas perante o al-
tar do rei da glória. Na regên-
cia trabalharam as irmãs Erica 
de Oliveira, Geilliny Oliveira e 
Jocinelia Cardoso.

Muitas representações se 
fizeram presentes nos dias 
festivos, mediante o envio de 
conjuntos que tiveram opor-
tunidades e louvaram ao rei 
bendito. Igrejas de localida-
des do entorno, como Figueira 
Branca, jardim Itália (Várzea 
Pta.), AD Ministério Deus é 
fiel, vila da Conquista e Santa 
Catarina compareceram num 
dos dias.

As cooperações não fica-
ram restritas a esses povos, 
vez que no sábado, a igreja re-
cebeu com a mesma alegria as 
irmãs que vieram desde o Km. 
8, São José (I e II), vilas Mar-
chetti, Ipê e Colina do Pontal 
( ambas pertencentes ao se-
tor de Botujuru). A plenitude 
da glória santa, assinalando 
grande avivamento em meio 
ás irmãs foi um dos principais 
acontecimentos registrados 
nos dias.

As cooperações de obrei-
ros e líderes também foram 

dignas de elogios. Presidente 
do campo regional campo-lim-
pense, o pastor Eliseu Rodri-
gues e sua esposa, diaconisa 
Iraci Rodrigues (presidente do 
pré-CIBEMP regional) marca-
ram presenças. De igual forma 
o líder do setor, pastor Moises 
Mariano e sua esposa, dia-
conisa Aparecida. Presenças 
que abrilhantaram o aconte-
cimento e alegraram muito 
os corações das membros do 
conjunto aniversariante. Co-
ordenadora do pré-CIBEMP 
regional, a diaconisa Elenice 
Simoni foi outro personagem 
ativo durante um dos cultos.

Em meio a tanta gente dis-
posta a glorificar o nome san-
to do Senhor, as mensagens 
fluíram de uma maneira muito 
positiva e até contundente, 
vez que o Senhor usou os seus 

vasos da forma como bem 
quis. No culto inaugural, após 
louvores apresentados pela 
cantora Viviane Rodrigues, 
pregou a missionária Márcia 
Lima (AD Belém – Caieiras).

Sábado foi outra noite de 
muita glória e operações pa-
trocinadas pelo Eterno. Inicial-
mente nas adorações apre-
sentadas pela cantora Roberta 
Viana (Itupeva/SP) e após pela 
mensagem que o Senhor mi-
nistrou ao coração do pastor 
Gilberto Rezende (São Bernar-
do do Campo/SP).

Em meio a tanta alegria, 
brados vitoriosos e exclama-
ções pentecostais eclodindo 
em meio ao templo que foi 
tomado pelo alarido do alto, o 
domingo, quando se ministra 
o Culto da Família, foi destina-
do para que todos rendessem 
gratidão ao Pai pelas vitórias 
recebidas desde o trono po-
deroso. Departamentos lou-
varam, assim como louvou na 
qualidade de convidada espe-
cial a cantora Josi (Catedral). 
A mensagem ficou a cargo da 
missionária Eliana Camilo de 
Jesus, da mesma igreja.

Mídia AD Perus/Cpo. Limpo Pta.
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MOCIDADE contemplou a glória divina durante os dias de celebrações envolvendo o conclave

FOGO santo foi derramado e vidas transformadas no evento ADORAÇÕES interferiram diretamente nos corações do povo

JUVENTUDE foi impactada pelo poder espiritual durante os cultos que marcaram o evento

Regional Centro promoveu pré-UMADEMP no mês de setembro

Cajamar realizou a edição anual do pré-UMADEMP sob pentecostes

SÃO PAULO/SP – Os dias 29 
e 30 de setembro foram assina-
lados pelas grandes operações 
divinas que se manifestaram 
em meio à sede, quando a re-
gional Centro promoveu a edi-
ção anual do pré-Congresso da 
União de Mocidade da Assem-
bléia de Deus do Ministério de 
Perus (UMADEMP). Dias vito-
riosos, vez que o Eterno não 
hesitou em abrir as janelas ce-
lestiais, derramando bênçãos 
sobre as vidas da juventude.

Mediante a presença do vi-
ce-presidente nacional da UM-
DEMP, o pastor Renato Rogério, 
o trabalho foi aberto e de pron-
to remetido à liderança regional 
que novamente apresentou-se 
apta em realizar excelente tra-
balho para a glória do Senhor. 
À frente da empreitada atuou o 
diácono Bruno e equipe.

Além das caravanas que se 
juntaram aos jovens para ado-
rar ao Senhor, vários cantores 
passaram pela festividade, 
como vocal “Gênesis”, a dupla 
“Eliabe & Joab”, Gleice Vile-
la e Júnior Avelino. Especiais 

participações dos músicos da 
regional, oferecendo total su-
porte aos cultos quando das 
apresentações inspiradas pa-
trocinadas pelos vocalistas.

Sob grande mover do Espí-
rito de Deus, a palavra foi pre-
gada e vidas transformadas. O 
orador inaugural foi o irmão 
Marcelo Nunes enquanto que 
na noite de encerramento, no 
sábado, a ministração ficou 
por conta do pastor Thiago 
Saraiva. Ambos foram instru-
mentos de bênçãos perante 
a vida de centenas de jovens, 
devidamente tratados espiri-
tualmente em seus corações.

STNA. PARNAÍBA/SP - Nos 
dias 20, 21, 22 de outubro, 
foi realizado o pré-congresso 
anual da União de Mocidade 
da Assembléia de Deus do Mi-
nistério de Perus (UMADEMP). 
Na oportunidade, os cultos 
ocorreram na cidade parnai-
bana e cajamarense. O Eterno 

derramou a sua graça, de ma-
neira que todos foram cheios 
do Espírito Santo. Louvores, 
adorações, palavra e conver-
sões foram resultados práticos 
do grande acontecimento.

Regional presidida pelo pas-
tor José Nicolau, a liderança tra-
balhou com muita propriedade 

para oferecer o melhor ao reino 
divino. Nomes como os pasto-
res Rogério Santos, Deomário, 
presbítero Aloísio Santana e 
demais membros da equipe 
organizadora, se dedicaram in-
tegralmente para que o acon-
tecimento ganhasse a devida 
dimensão histórica construída 

no decorrer dos anos.
Pelo lado da juventude, 

após um período de muitos 
ensaios e preparações, assim 
que o evento foi aberto os 
componentes do grande vocal 
não hesitaram em tomar os 
seus lugares para agradecer e 
ao mesmo tempo ofertar ao 
Senhor como sacrifício as ado-
rações santas.  Junto dos vo-
calistas, participações de can-
tores renomados, como Aline 
Miranda, Viviane Rodrigues e 
banda SL 23 cuidaram de com-
pletar o repertório em termos 
de adorações.

Realizado sob o tema “Deus 
está aqui” (Gn 28:16), o con-
clave sacramentou o momento 
em que a juventude se apre-
sentou no templo, adorando e 
glorificando o nome santo do 

Redentor. As mensagens pre-
gadas pelos oradores oficiais, 
pastores Nerildo Acioli, Edu-
ardo Veridiano e Joel Barbosa, 
surtiram grande efeito perante 
a massa. Todos acusaram as 
operações divinas manifestado 
junto às suas vidas e foram de-
vidamente tocados.

Poderosamente usados 
pelo Eterno, os oradores se 
tornaram em instrumentos, 
de forma que batismos com 
o Espírito Santo e um grande 
derramamento de glória se 
fez notar, envolvendo todos 
quantos estiveram ligados na 
mesma fiação. Pelas miseri-
córdias santas, sete preciosas 
vidas tiveram a oportunidade 
de não desperdiçaram, acei-
tando a Cristo como único e 
suficiente salvador pessoal.

ALINE: adorações top

Pr. NERILDO pregou

Fotos: Mídia AD Perus

Divulgação
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O CONJUNTO “Rosa de Saron” que tem trilhado caminhos promissores mediante confiança inabalável

IRMÃS se uniram em prol dos interesses das igrejas e todos foram recompensadas pelo Salvador

PR. CLÓVIS: preletor inaugural

CÍRCULO DE ORAÇÃO E TEMPLO COMPLETARAM ANIVERSÁRIOS NO JARDIM FLÓRIDA

União setorial entre Registro e Pariquera-Açu durante festividade de círculo de oração

FCO. MORATO/SP – Nos 
dias 18 19 e 20 de agosto, 
concedeu o Senhor a oportu-
nidade de celebrar mais um 
ano de vitórias alcançado por 
conta da inauguração do tem-
plo e do conjunto do círculo 
de oração. A igreja, que per-
tence á sede setorial em Água 
Vermelha, tem na pessoa do 
pastor Dori Edson Santana e o 
seu dirigente enquanto que a 
coordenação do departamen-
to do círculo de oração tem na 
esposa do líder, a irmã Priscila 
da Silva Santana a sua coorde-
nadora. As irmãs Mirian e Ma-
ria Luiza são as dirigentes do 
conjunto.

Dias maravilhosos onde 
o Senhor trabalhou com am-
plitude, abençoando aqueles 
que tiveram oportunidade de 

comparecer ao templo. A fes-
tividade contou com apoio de 
todos os demais departamen-
tos e caravanas de visitantes, 

que munidas de seus respecti-
vos conjuntos, somaram mui-
to nas adorações remetidas ao 
trono da graça.

O tema oficial da festivida-
de foi “Dei-lhes, entretanto, 
esta ordem: Obedeçam-me, 
e eu serei o seu Deus e vocês 
serão o meu povo. Vocês an-
darão em todo o caminho que 
eu ordenar, para que tudo vá 
bem a vocês” (Jr 7:23). E a par-
tir desse maravilhoso enuncia-
do bíblico pregaram a diaconi-
sa Cássia (Fco. Rocha), pastor 
Fábio Pedroni e o evangelista 
Fernando Barbosa. Deus usou-
-os de uma forma espetacular.

De acordo com as informa-
ções, o conjunto de interces-
sões “Rosa de Saron” comple-
tou 29 anos de luta espiritual 
e vitórias perante a igreja. 

REGISTRO/SP – Sob o 
tema “Até aqui nos ajudou o 
Senhor” (1º Sam 7:12), os se-
tores de Registro e Pariquera-
-Açu se uniram e promoveram 
nos dias 13 e 14 de outubro 
grande festividade comemo-
rativa ao conjunto do círculo 
de oração que festejou o 12º 
aniversário. O Eterno traba-
lhou com propriedade, usan-

do, sobretudo, os líderes, 
pastores Elias de Souza e Au-
relino, respectivamente, que 
de mãos dadas, estão fazendo 
um grande trabalho na região.

Considerada “a capital do 
Vale do Ribeira”, Registro é uma 
referência na região. A história 
do ministério passa obrigato-
riamente por Pariquera-Açu, 
onde tudo começou. São várias 

igrejas existentes na cidade e o 
templo ainda está em fase de 
acabamento. Com isso, o bom 
senso fez com que os irmãos 
de Pariquera se dirigissem até 
Registro, onde o templo-sede 
abriga cerca de 300 pessoas. 
Foi algo fantástico!

Mediante as presenças dos 
irmãos, os círculos de orações 
se uniram vez que ambos 

completaram o mesmo tem-
po de existência e o Senhor 
operou na união. “Estamos 
juntos, sob o mesmo foco e 
interesse em fazer crescer a 
obra. Não temos outro obje-
tivo senão ampliar as estacas 
e buscar vidas, retirando-as 
da perdição. Temos falado a 
mesma língua nesse sentido”, 
comemora o pastor Elias.

Em conjunto, as irmãs Isabel 
Cristina e Hilda se responsabili-
zaram de acertar os detalhes 
para que o trabalho se desen-
volvesse nas conformidades 
previstas. As auxiliares de cada 
setor igualmente se desdobra-
ram para que o acontecimento 
culminasse com o engrandeci-
mento do nome do Consola-
dor. Foi o que aconteceu. 

Na abertura oficial do 
evento, além de representar 
o pastor presidente da regio-
nal Franco da Rocha/SP, que 

administrativamente coman-
da os setores, o pastor Clovis 
Magno foi o orador, pregando 
a palavra divina com inspira-
ção, autoridade de esclareci-
mentos. O Senhor usou o seu 
servo de uma maneira impac-
tante e todos foram avivados.

Já no encerramento, as ir-
mãs e igreja em geral tiveram 
o prazer de receber na quali-
dade de preletora a missioná-
ria Cristina Maranhão (Cate-
dral). Sob uma graça poderosa 
dos céus, pregou, Deus traba-
lhou, vidas foram sondadas e 
reparadas e todos renderam 
gratidão ao Senhor.

Fotos: Divulgação 
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SEDE francisco-moratense se tornou pequena perante o elevado grau de comparecimento de irmãs

O GRUPO tem sido ferramenta espiritual de destaque em meio à igreja: louvores e adorações ao Pai

COMPONENTES do vocal “Ágape”, que há 11 anos adoram ao Senhor e vem contemplando suas operações

Marcante. Assim foi o pré-CIBEMP na sede regional francisco-moratense em outubro

Grupo “Rosa de Saron” rendeu gratidão pelo quinto aniversário existencial

Adolescentes “Ágape”
celebraram os 11 anos

FCO. MORATO/SP – Me-
diante uma cooperação que im-
pressionou todos, a edição anu-
al do pré-Congresso de Irmãs 
Beneficentes Evangélicas do 
Ministério de Perus (CIBEMP), 
realizada nos dias 20 e 21 de ou-
tubro, assinalou positivamente 
a vida espiritual de milhares de 
mulheres que se confraterni-
zaram debaixo das poderosas 
mãos divinas. Foi um marco.

Concebido sob o tema 
“Mulheres firmadas na fé para 
verem o sobrenatural” (Mt 15: 
27 e 28), o conclave envolveu a 
todos. Embora em número infi-
nitamente menor, obreiros que 
participaram da festa igual-
mente foram visitados em seus 
corações pelo Espirito Santo. 

O presidente regional, pastor 
Josué de Oliveira Ottávio, se 
limitou a promover a abertura 
festiva, passando a condução 
dos cultos à coordenadora ge-
ral, a missionária Eliane Nunes 

Ottávio, que junto de sua as-
sessoria, prestou grande con-
tribuição à causa santa.

O destaque das noites fo-
ram as maravilhosas e impac-
tantes apresentações feitas 

pelo vocal, que ocupou prati-
camente todas as dependên-
cias da nave do templo-sede. 
O Senhor falou poderosamen-
te através dos louvores, teste-
munhos e compartilhamentos 

de experiências por conta de 
vasos que se prostram ao altar 
santo, intercedendo por todos 
os departamentos da igreja. 
“É isso que mantém a obra em 
pé”, destacou a líder, missio-
nária Eliane. A cantora Ader-
lizete Silvério figurou como 
convidada especial das noites.

Nas ministrações, o Senhor 
usou com propriedade as pre-
letoras. Na abertura, coube à 
missionária Andréia de Oliveira 
(Mauá/SP), transmitir aos pre-
sentes os mistérios divinos, en-
quanto que no culto da noite de 
sábado, a palavra foi revelada 
à missionária Cristiane Cunha 
(Rio Verde/GO), igual e pode-
rosamente usada ao discorrer 
acerca das grandezas do Eterno.

MOMBUCA/SP – Igreja 
pertencente ao setor em Ca-
pivari/SP, regional de Monte 
Mor/SP, Mombuca reuniu a 
sua membrasia e departamen-
tos para anunciar a sua alegria 
decorrente da passagem do 
quinto aniversário do conjun-
to de irmãs do círculo de ora-
ção “Rosa de Saron”. Os cultos 
festivos se deram nos dias 20 e 
21 de outubro.

Foram momentos de gran-
des manifestações da glória 
santa, quando o Espírito Santo 
operou de uma forma sobre-
natural. Tanto em decorrência 
dos louvores quanto dos tes-

temunhos compartilhados e 
mesmo nas pregações que fo-
ram verdadeiros bálsamos aos 
corações do povo.

Cantores visitantes se apre-

sentaram, permitindo que co-
rações fossem tocados através 
dos lindos louvores praticados 
pelos que louvaram ao Pai, 
com destaque á convidada es-

pecial, cantora Késia.
 O tema escolhido para 

abrilhantar o evento foi “E, te-
cendo uma coroa de espinhos, 
puseram-lha na cabeça, e em 

sua mão direita uma cana; e, 
ajoelhando diante dele, o es-
carneciam, dizendo: Salve, Rei 
dos judeus” (Mt 27:29).

Atuaram como preletores 
os pastores Jair Xavier Soares 
e Paulo Amaral – poderosa-
mente usados perante e o al-
tar donde o poder se emanou, 
patrocinando um resplendor 
de graça e plenitude celestial.

O evento foi coordenado 
pela diaconisas Maria da Con-
ceição ‘’Noca’’ e Angela. O líder 
dirigente local é o pastor João 
Chaves. O pastor Adiel Chique-
si, que lidera o setor, assinalou 
presença no ato comemorativo.

CAIEIRAS/SP – As providências 
divinas foram reconhecidas pe-
los componentes do conjunto de 
adolescentes “Ágape” (foto), órgão 
oficial do setor Portal das Laranjei-
ras. Celebraram 11 anos de vitórias 
mediante cultos realizados nos dias 
3 e 4 de outubro. Lidera os adoles-
centes o evangelista Clayton Plata 
e equipe. A igreja é dirigida pelo 
pastor Aluísio Alves.

Sob regência de Vinicius, Geo-
vana e Júlia, componentes adora-
ram ao Pai e foram visitados por 
várias caravanas que se dirigiram 
ao templo para juntos se alegrar 
perante o momento vitorioso,

Mensagens poderosas foram 
pregadas. Na abertura o orador 
foi o pastor Júlio Silva enquanto 
que no sábado a missão recaiu 
sobre o obreiro Praxedes.

Divulgação 

Kezya Antunes  

Celio Campos 
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ORGANIZAÇÃO e poder de trabalho do ministério feminino voltou a ficar evidente durante evento

CONJUNTO carrega marcas espirituais em sua trajetória assinalada por adorações e clamores intensos

PR. REGIONAL cooperou junto ao acontecimento e foi abençoado pelo Senhor

ALINE: adorações top

Pres. Prudente: igreja promove o primeiro pré unificado envolvendo CIBEMP e UMADEMP

Damasceno: conjunto “Vozes de Betel” celebrou 40 anos 

PRES. PRUDENTE/SP – Nos 
dias 6, 7 e 8 de outubro, a igre-
ja local, liderada pelo pastor 
Luiz Rogério e a esposa, mis-
sionária Luciane Silva, promo-
veram uma grande festividade 
conjunta, reunindo celebra-
ções dos prés-Congresso de Ir-
mãs Beneficentes Evangélicas 
do Ministério de Perus e da 
União de Mocidade da Assem-
bléia de Deus do Ministério de 
Perus. Dias em que a glória ce-
lestial foi derramada sem mo-
derações em meio ao povo.

Além de toda a infraestrutu-
ra Armada e dedicação exclusi-
va, simbolicamente o trabalho 
falou alto, vez se tratar do pri-
meiro evento dessa natureza 

no seio da igreja. A membrasia 
conviveu com a expectativa em 
alta o tempo todo, e ao consta-
tar que o sonho se transformou 
em realidade, não economizou 
na gratidão destinada ao trono 
do Salvador por tê-los ouvido, 
proporcionando inédita opor-
tunidade.

Pertencente à regional 
com sede em Maracaí/SP, o 
trabalho tem experimentado 
um momento esplendoroso 
na face do Altíssimo, vez que 
Jesus tem cooperado com a 
igreja, almas se convertem, 
desviados retornando e a casa 
de Deus se completando para 
a alegria de todos. Presiden-
te regional, o pastor Cleomar 
Barbosa marcou presença, 
assim como a esposa e co-
ordenadora regional do pré-
-CIBEMP, missionária Lucélia. 
Junto deles uma caravana de 
irmãos da sede regional coo-
perou no trabalho.

A igreja realizou as festivida-
des sob o tema “O espírito e a 

noiva dizem vem” (Apoc 22:17)
Os vocais adoraram ao Eter-

no com a notória propriedade. 
Somando forças espirituais ao 
evento, na qualidade de convi-
dadas como cantoras estiveram 
em ação as irmãs Dayane Mar-
ques (local) e Aline Miranda (Ca-
tedral). Foram poderosamente 
usadas, ministrando adorações 
que incidiram diretamente jun-
to aos corações da massa.

Sob inspiração do alto, fez 
uso da poderosa palavra divi-

na na qualidade de preletora 
a missionária Jaqueline Silva 
(Marília/SP). O Senhor falou 
com eficácia através da boca 

de sua serva que movida pelo 
poder divino, exortou, conso-
lou e edificou o povo sempre á 
luz da Bíblia Sagrada.

SÃO PAULO/SP – De 13 a 15 
de outubro, o conjunto formado 
por irmãs que exercem o seu mi-
nistério de forma intercessora, 
comemorou 40 anos de muitos 
desafios e incontáveis vitórias. 
As mãos poderosas do Eterno 
se fizeram estender em meio ao 
departamento que conclamou 
demais departamentos da igre-
ja a que se unissem no entorno 
do momento e a glória celestial 
foi experimentada.

Denominado como “Vozes 

de Betel”, o conjunto, coorde-
nado pela missionária Cláudia 
Arantes de Oliveira e equipe, 
escolheu como tema oficial 
para ilustrar a data marcante 
o versículo 9 do capítulo 32 do 
livro do profeta Isaías: “Levan-
tai-vos, mulheres que estais 
em repouso, e ouvi minha voz”. 
O Senhor Jesus trabalhou com 
determinação perante vidas 
nesses dias.

Após louvores do vocal local, 
igrejas convidadas e cantores 

(Vanessa Soares, Leticia Gomes 
e Daniela Costa), foram separa-
dos os momentos de destaque 
para que a mensagem fosse 
pregada. Deus abençoou de 
uma maneira muito especial, 
fazendo de seus vasos, mis-
sionárias Rúbia Araújo, Mirian 
Barbosa e Eliane Camilo de 
Jesus os detentores de mensa-
gens edificantes à luz das san-
tas promessas.

Preside a regional em jardim 
Damasceno o pastor Edson Arantes.

Fotos: Divulgação 

Mídia AD Perus/Damasceno 
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AO MICROFONE, o pastor José Nicolau, que representou a Presidência no evento conjunto, prega a palavra aos irmãos na sede em Umuarama; regional patrocinou grande festa para a glória do Senhor

IRMÃS foram responsáveis diretas pelo êxito do acontecimento UMA CARAVANA respeitável de obreiros de vila Perus prestigiou os acontecimentos CULTOS ocorreram sempre com as dependências da sede tomadas

Comunhão, aprendizado e renovação assinalaram cultos da EBFO/pré-CIBEMP em Umuarama

UMUARAMA/PR – De 20 
a 22 de outubro, a sede regio-
nal local, presidida pelo pas-
tor Mílton Fagundes Jácome, 
promoveu e hospedou em 
suas dependências a décima 
edição da Escola Bíblica Fra-
ternal de Obreiros (EBFO) e a 
11ª edição do pré-Congresso 
de Irmãs Beneficentes Evan-
gélicas do Ministério de Perus 
(CIBEMP).  Dias assinalados 
por plenitude em nível de co-
munhão, muito aprendizado à 
luz da palavra santa e a grata 
manifestação do poder celes-
tial, trabalhando vidas e trans-
formando corações.

O trabalho contou com a 
participação de uma caravana 
de obreiros, que deixando a 
sede regional em vila Perus, 
acompanharam o segundo 
vice-presidente nacional da 
AD Perus, o pastor José Ni-
colau, chegaram ao templo e 

foram recebidos com alegria 
pelos irmãos. Líder da regio-
nal no bairro paulistano, o 
pastor Joel Barbosa foi cum-
primentado, em nome dos 
demais obreiros que levou 
para tomar parte nos even-
tos. Enquanto o pastor Nico-
lau representou o presidente, 
pastor doutor Elias Cardoso, 
sua esposa, a missionária 
Dirce Nicolau, representou a 
presidente do CIBEMP, mis-
sionária Lígia Cardoso.

Oficialmente os trabalhos 
foram iniciados na noite de 
sexta-feira, início do pré-CI-
BEMP. Mulheres que se su-
peraram no decorrer de mais 
um ano apresentaram o me-
lhor ao Senhor, louvando e 
bendizendo o seu nome san-
to. Louvores que ultrapas-
saram o teto e certamente 
foram ao encontro do trono 
de poder e graça. A poderosa 

mensagem de fé e autorida-
de, pregada pelo pastor José 
Nicolau, sacramentou o pri-
meiro dia de trabalho.

Após as oportunas partici-
pações de obreiros junto ao 
devocional e intervenções do 
pastor presidente regional lo-
cal, Mílton Fagundes Jácome, 
todos se colocaram em posi-
ção de atenção máxima, vez 
que a palavra seria pregada. 
Coube ao pastor Joel Barbosa 
tamanha responsabilidade. 
Foi usado pelo Eterno, deu 
lugar e viu o Salvador tocar 
profundamente em corações 
e mentes.

A igreja do Senhor voltou 
a se reunir no período da tar-
de. Após considerações ine-
rentes ao melhor andamento 
da própria obra e adorações 
entoadas em louvor ao nome 
do Criador, todos voltaram as 
atenções à palavra. Quem pre-

gou e foi o instrumento divino 
para comunicar-se aos presen-
tes foi o pastor Josias de Sou-
za. A mensagem foi oportuna, 
falando com profundidade ao 
coração dos obreiros.

Sob grande contentamen-
to, a festividade se encami-
nhou para o final. Na noite 
de sábado, muita gente com-
pareceu, inclusive caravanas 
oriundas de cidades mais dis-
tantes. Foram recompensados 
mediante os louvores que se 
fizeram ouvir e especialmen-
te pelas bênçãos derramadas, 
decorrentes da santa palavra 
pregada pelo pastor Marcelo 
Nunes, quando Deus se ma-
nifestou de forma tremenda 
mediante pentecostes.

Antes das bênçãos apos-
tólicas terem sido adminis-
tradas, ganhou espaço na 
programação o período de 
consagrações de obreiros para 

que melhor sirvam à obra de 
Jeová. O corpo de obreiros 
locais, liderados pelo pastor 
Mílton Fagundes, participou 
ativamente da reunião que 
foi presidida pelo pastor José 
Nicolau, impetrando bên-
çãos apostólicas.

Em meio a tantos aconteci-
mentos, a igreja local se man-
teve mobilizada, vez que no 
domingo, o culto voltou a cele-
brar o pré-Congresso de Irmãs 
Beneficentes Evangélicas do 
Ministério de Perus (CIBEMP). 
As líderes regionais, na pessoa 
da coordenadora, Selma Jáco-
me, agradeceram a todos, de 
obreiros aos voluntários, que 
deram tudo de si para que o 
trabalho alcançasse o êxito 
que foi. Após o conjunto ado-
rar novamente ao Pai, fez uso 
da palavra com muito vigor 
espiritual a missionária Jacira 
Mascarenhas (Catedral).

Fotos: Midia AD Perus/Umuarama
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NAVE da sede em Monte Mor recebeu expressivo número de crianças que participaram do encontro

CONGREGAÇÃO teve motivos para festejar mais um ano vitorioso

PROGRAMAÇÃO interativa cooperou para que as crianças se mantivessem atentas às ministrações

USO de bonecos ajudou 

PR. JAIR e família: apoio

Lotação total registrada em Encontro Regional de Crianças na sede em Monte Mor

Festas conjuntas ocorreram no Bamburral  Festividade infantil em vila Clarice reuniu várias igrejas 

MONTE MOR/SP – Debai-
xo das permissões divinas e 
sob grande cooperação, o I 
Encontro Regional de Crianças 
foi um sucesso impressionan-
te, reunindo centenas de mas-
cotinhos que se revezaram 
em louvar ao Pai e ouvir a sua 
santa palavra, edificando-se 
desde os primeiros anos para 
vencer os desafios do mundo. 

O evento ocorreu no dia 14 de 
outubro, na sede regional cujo 
presidente é o pastor Jair Xa-
vier Soares.

O tema que deu funda-
mentação ao acontecimento – 
um dos maiores movimentos 
infantis evangélicos na cidade 
– foi “Eis que venho sem de-
mora; guarda o que tens, para 
que ninguém tome a sua co-

roa” (Apoc 3:11).
Na liderança atuaram Sô-

nia Lucia Araújo dos Santos 
e Soliene Andrade Gama. A 
preletora foi a irmã Laudicéia 
Pereira Santos (AD-Belém, 
Campinas/SP).

Deus operou maravilho-
samente. A liderança infantil 
desdobrou-se perante a cele-
bração do encontro e se emo-

cionou em contemplar a ale-
gria estampada em cada rosto 
infantil. Da mesma forma no 
período em que ergueram 
vozes de gratidão ao Senhor, 
reconhecendo as providências 
divinas desde a mais tenra in-
fância. Obreiros e pais com-
pletaram o rol dos que contri-
buíram para a superlotação da 
casa de Deus.

Em meio aos diversos 
eventos correlatos à promo-
ção do encontro (atividades, 
interatividade, guloseimas), 
o expediente em se valer de 
bonecos para facilitar o enten-
dimento das crianças quan-
to à mensagem pregada, foi 
algo perfeitamente oportuno. 
Sem arredar o pé de seus lu-
gares e mantendo-se atentas 
aquilo que era ministrado em 
conjunto com as animações, 
todos foram evangelizados, 
informados ainda que preci-

sam guardar a fé em Crsito 
em seus corações para que 
gozem a vida eterna. (Com 
colaboração de Lívian Cardo-
so, de Monte Mor)

SÃO PAULO/SP – De 13 a 
15 de outubro, a congregação 
local, liderada pelo obreiro 
Miguel Ramos Pereira e espo-
sa, a cooperadora Celma Bran-
dão, comemorou o quinto ani-
versário da igreja e também 
do círculo de oração. 

O tema que abrilhantou o 
evento foi “Mulheres reveren-
tes, inclinando-se a ouvir a pa-
lavra de Deus” (1 Tim 1:7). A 
dirigente é a irmã Maria de Fá-
tima que também trabalhou na 
regência, auxiliada por Adriana.

Mediante cultos avivados 
e bom cooperados, o evento 

dispôs dos preletores, evange-
lista Tiago Teles e a diaconisa  
Ana. Os cantores Laís Brandão, 
Dayse e Daniel Brandão, atua-
ram como adoradores. 

O pastor Josias de Souza 
(setorial) se encarregou de 
abrir o evento oficialmente. Se 
fez acompanhar da esposa, a 
diaconisa Célia Souza. O com-
parecimento de caravanas foi 
grande durante os dias. As re-
presentações tiveram oportu-
nidade para louvar ao Pai e a 
alegria foi grande, a partir da 
plena manifestação e opera-
ção do Espírito Santo.

SÃO PAULO/SP – No dia 22 
de outubro, mediante o com-
parecimento de mais de uma 
dezena de igrejas (Pan Ameri-
cano, Jaraguá, Nova Jaraguá I, 
II, Chica Luísa II, Santa Tere-
zinha, Ipanema I, Monte Ale-
gre, Sol Nascente e Morada 
do Sol), a igreja local, lide-
rada pelo pastor Osni Dias, 
promoveu grande festivida-
de mediante o ajuntamento 
de crianças que adoraram ao 
Senhor e ouviram a sua po-
derosa palavra.

Após abrir o evento e ofe-
recer total apoio ao mesmo, o 
pastor passou a direção do tra-
balho para as líderes infantis, 
irmãs Mirian Ferreira e Luana 
Fontes, responsáveis pelo con-
junto “Cordeirinhos de Jesus”. 
Sob as inspirações divinas, 
realizaram grande trabalho e 
tiveram a cooperação celestial 
ao lado de suas ações.

Muitas crianças na pre-
sença do Senhor, pois as igre-
jas apresentaram uma boa 
cooperação, ainda que o cul-

to ocorresse em um domingo 
chuvoso e frio. Também tive-
mos a apresentação da peça 
teatral dos “Discípulos Kids” 
(Davi e Golias) com a direção 
do pastor Filipe Liberato e 
sua família.

Os pequeninos tiveram 
acesso aos ensinamentos bí-
blicos esclarecidos por conta 
da didática que foi utilizada na 
ministração, louvaram e se con-
fraternizaram, inclusive dispon-
do-se de guloseimas ao término 
da maravilhosa celebração.

Fotos: Livian Cardoso

Divulgação Divulgação 
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GLÓRIA divina foi experimentada a partir de adorações e palavra

GRATIDÃO assinalou cultos comemorativos ao aniversário da obra

MOCIDADE se apresentou com alegria no coração perante o altar divino nos cultos comemorativos
PR. LEANDRO é setorial

PB. JAÍLTON: encerramentoPR. JOINVILLE prestigiouPR. ADIEL lidera o setor

PR. ANDRÉ prestigiou

Gratidão assinalou o quinto aniversário da congregação no residencial CDHU II

Conjunto “Renovação” adorou ao Pai nos 16 anos de vida no Alto de Taipas

SÃO PAULO/SP – De 20 a 
22 de outubro, a congregação 
local, liderada pelo obreiro Ja-
diel Faverin, ergueu as mãos 
aos céus e clamou com gra-
tidão pelo quinto aniversário 
que permitiu o Senhor cele-
brar por conta de seus servos. 
Dias de plenitude divinal e 
avivamento em meio ao povo 
que serve ao Pai com alegria. 
O co-pastor local é o coopera-
dor Everton Duarte.

A festividade se concebeu 
sob o tema “E vós me sereis 
reino sacerdotal e povo san-
to” (Êx 19:6a), trazendo à pro-

gramação as participações na 
qualidade de oradores os pas-
tores Adiel Pereira (setorial) e 
Joinville Albernaz (Catedral). 
O culto de encerramento, no-
vamente permitindo a grande 
plenitude celestial, contou 
com a presença do presbítero 
Jaílton Bueno como preletor.

Testemunhos foram com-
partilhados pela membrasia 
que enalteceu a cooperação 
divina no decorrer de mais 
um ano. Visitantes também 
se expressaram, destacando 
que o Consolador se man-
teve perante os clamores, 

operando e atendendo as 
reivindicações dos servos do 
Senhor no período.

Departamentos organiza-
dos locais, mocidade, círcu-
lo de oração e adolescentes 
tiveram ativas participações 
nos cultos, especialmente nas 
adorações. A eles se juntaram 
os visitantes, como as repre-
sentações das igrejas Caiúba 
III, Caiúba V e os cantores (Jú-
lia Faverin, Malu Silva, dupla 
“Felipe e Lucas”)

O Senhor trabalhou com 
propriedade, visitando vidas e 
renovando corações.

SÃO PAULO/SP – Igreja 
pertencente a regional em 
Parada de Taipas, cujo presi-
dente é o pastor Wagner Luis 
dos Santos, Alto de Taipas re-
servou os dias 12, 13 e 14 de 
outubro para promover cultos 
em ação de graças por mais 
um aniversário; o 16º, alcan-
çado pelos membros do con-
junto “Renovação”. Dias de 
pentecostes.

O evento, concorrido 

e muito bem cooperado, 
teve como tema “Anda na 
minha presença e sê per-
feito” (Gn 17:1).

Pastor setorial, o líder da 
igreja, Leandro de Carvalho, re-
alizou os procedimentos ineren-
tes á abertura festiva. Destacou 
o bom trabalho realizado pelos 
componentes do departamen-
to, incentivou-os e após ofere-
cer votos de confiança, passou 
a direção aos líderes que deram 

sequência ao grande ato come-
morativo. A noite foi encerrada 
debaixo de pentecostes, me-
diante poderosa mensagem de 
fé e poder, pregada pelo pastor 
André Marques (presidente re-
gional da UMADEMP).

O Senhor continuou traba-
lhando nos dias. Muitas visi-
tas, caravanas, adorações, lou-
vores e participações especiais 
do conjunto “Renovação” que 
tem sido benção ao cotidiano 

do setor, louvando e coope-
rando nos grandes eventos. 
Representações convidadas se 
alternaram nos louvores pra-
ticados, testemunhos amplia-
ram a fé do povo e os louvores 
prepararam os corações para 
as mensagens celestiais.

Inspirados e detentores de 
palavras oportunas, os prele-
tores cuidaram de passar ao 
povo estritamente o que o 
Senhor lhes amadureceu em 
seus corações. 

Na sexta-feira, o diácono 
Jairo Araújo (Jd Cachoeira) foi 
o portador da poderosa pa-
lavra enquanto que o diáco-
no Rafael Lemos (vila  Santa 
Maria) pregou no culto de 
sábado, restando o culto de 
gratidão, em meio ao Culto 
da Família, no domingo, que 
teve na pessoa do diácono 
Carlos Martelli (4º Vice-pre-
sidente da UMADEMP) o seu 
preletor oficial.

Fotos: Divulgação

Fotos: Midia AD Perus/Taipas 
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INEDITISMO assinalou a primeira edição do CIBEMP local após 15 anos de esperança perante o Senhor

CASAL atua junto ao setorPR. ROBERTO preside a regional no estado do Mato Grosso

CULTOS foram cooperados e Jesus operou tremendamente

Setor mato-grossense em Juína promoveu
primeiro pré-CIBEMP passados 15 anos

JUÍNA/MT – Setor liderado 
pelo pastor Mybson Queiroz, a 
igreja local conviveu com mo-
mentos de alegria ao celebrar 
nos dias 4 e 5 de novembro a 
primeira edição do pré-Congres-
so de Irmãs Beneficentes Evan-
gélicas do Ministério de Perus 
(CIBEMP), após longos 15 anos. 
As mãos divinas se mantiveram 
estendidas e o povo foi cheio da 
glória celestial.

Trabalho ligado à regional em 
Cuiabá, cujo presidente é o pas-
tor Roberto Nascimento, esco-
lheu como tema oficial do evento 
“Mulheres de pé em frente a pe-
leja” (2º Crôn 20:17). 

O tema foi fundamental para 
que poderosas, oportunas e pro-
fundas palavras inspiradas pelo Se-
nhor fossem pregadas pelos arau-
tos do Mestre. A começar pelo dia 
inaugural, quando o presidente, 
pastor Roberto Nascimento, foi o 
homem utilizado e capacitado para 
importante função.

Já na manhã de domingo, a 

palavra foi entregue por conta da 
coordenadora regional do CIBEMP 
no estado, a missionária Haydee 
Flausino, ficando a mensagem do 
período da tarde à conta do pastor 
local, Mybson Queiroz. Deus ope-
rou e todos os usuários da palavra 
foram devidamente abençoados, 
transmitindo verdades aos cora-
ções dos que compareceram em 
elevado número.

Além do maravilhoso vocal 
formado pelas irmãs, adorado-
res, como Renata, Daiane e ou-
tros lançaram vozes aos céus, 
enaltecendo a providência divina 
revelada aos irmãos e especial-

mente aos que visitaram a casa 
do Senhor pela primeira vez. Ca-
ravanas de Cuiabá, Tangará da 
Serra e Nova Marilândia soma-
ram forças ao evento memorável.

Ao término, palavras de 
gratidão foram apresentadas 
pela coordenadora setorial do 
trabalho, a diaconisa Karoliny 
Paloma, que teve ao seu lado o 
importante apoio da vice-líder, 
Carmem Shimitz.

De Cuiabá a Juína, são neces-
sários percorrer 740 quilômetros, 
o que demonstrou a união dos 
irmãos, trabalhando para que a 
obra se agigante mais e mais.

Fotos: Divulgação
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MEMBROS do conjunto “Lírio dos Vales” no jardim Damasceno III: motivos em sobra para agradecer

COMPONENTES decidiram unir forças para apresentar-se ao Senhor e a confirmações desde o trono de poder e glória beneficiou-os

MAICON adorou na noite

PR. FLÁVIO Esteves pregou

CAIO foi o adorador oficialTEATRO ajudou a explicar melhor a palavra cristã LEANDRO pregou inspirado

Mocidade “Lírio dos Vales” comemorou o terceiro aniversário no Damasceno III

Os 12 anos de atividades do conjunto de mocidade “Shalon”. No Cachoeira

SÃO PAULO/SP – Sob o 
tema “E não sede conforma-
dos com este mundo, mas 
sede transformados pela re-
novação do vosso entendi-
mento, para que experimen-
teis qual seja a boa, agradável 
e perfeita vontade de Deus” 
(Rm 12:2), de 1 a 3 de setem-
bro, foi comemorado o tercei-
ro aniversário do conjunto de 
jovens “Lírio dos Vales”, ór-

gão oficial da igreja que tem 
como dirigente o evangelista 
Sandro Silva.

O tema que impactou a fes-
tividade combinou a si a divisa 
“Jovens inconformados com 
o mundo”, o que trouxe uma 
inspiração divina ainda maior 
para que as mensagens que 
fossem pregadas impactas-
sem o povo com muita un-
ção. Empunharam a palavra 

santa e discorreram os mis-
térios santos os pastores Vic-
tor Hugo, (AD Belém), Júlio 
Silva (AD Madureira) e Flávio 
Estêvão (AD Perus) - instru-
mentos afinados e sintoniza-
dos com o trono de poder e 
graça, revelando aos presen-
tes as verdades divinas.

A casa ficou pequena dian-
te de tamanha glória que foi 
manifestada perante o am-

biente. Uma benção!
Como voz presente no 

louvor e adoração coope-
rou o cantor Maicon Bonfim 
(AD Perus).

A alegria generalizada pela 
presença de Deus ao longo 
dos dias foi experimentada 
por todos, revelando o belo 
trabalho realizado pelos lí-
deres do departamento, na 
pessoa do irmão Carlos Ra-
fael e equipe. Na regência 
trabalharam Cassia Batista e 
Michelle Vasconcelos. 

Em meio aos acontecimen-
tos que assinalaram o evento, 
patrocinando alegria maior 
aos jovens e mesmo igreja, 
destaque às presenças maci-
ças dos convidados e do pas-
tor setorial Edson Cruz (jardim 
Paraná). No culto realizado sá-
bado, o co-pastor junto à sede 
regional (jardim Damasceno), 

José Cavalcante, compareceu, 
representando o presidente 
regional, pastor Edson Arantes.

SÃO PAULO/SP - Sob a di-
visa “Em busca da coroa eter-
na” combinada com o tema “E 
todo aquele que luta de tudo 
se abstém; eles o fazem para 
alcançar uma coroa corruptí-
vel; nós, porém, uma incorrup-
tível” (1 Cor 9:25), nos dias 6, 
7 e 8 de outubro, a mocidade 
“Shalon”, órgão oficial da sede 
regional no jardim Cachoeira, 
organizou e promoveu a sen-
sacional festa regada com cân-

ticos, louvores e adorações 
destinadas ao Altíssimo. Nas 
datas foram assinalados os 12 
anos do departamento. 

Liderados pelos casais Jho-
natan e Carmen Monteiro e 
Sergio e Eliene Santana, com-
ponentes adoraram ao Senhor 
em todas as noites sob a re-
gência de Graziele Vigilatto, 
Joy Luiz e Karina Oliveira. O 
‘levita’ Caio foi o cantor oficial.

As dependências do tem-
plo se en-
cheram do 
resplendor 
da graça di-
vina, que se 
manifestou 
amplamen-
te. Com-
pareceram 
c a rav a n a s 
das igrejas 
setoriais e 
também vi-
sitantes que 
r e n d e r a m 
cultos ao Se-

nhor pelas vitórias alcançadas 
pelos jovens. O grupo de teatro 
“Ágape”, que nasceu junto ao 
grupo Shalon e hoje conta com 
a participação também de al-
guns integrantes da mocidade, 
abrilhantou o evento festivo. 

Ministração impactantes 
originaram-se perante as pre-
gações apresentadas na sex-
ta-feira, por intermédio da 
missionária Libna Gama (AD 
Brás). Sábado foi dia de ouvir 
o pastor Leandro Malvesi (AD 
Belém-Jundiaí), que pregou 
em ll Samuel 7:17-25, alertan-
do acerca da desobediência 

e a responsabilidade de ser 
cristão na juventude - “Deus 
procura uma geração que tem 
marcas com Ele”.

Noites que ficarão guarda-
das nas mentes e corações de 
todos que participaram do ex-
pressivo conclave. O poder ce-

lestial foi manifesto de uma for-
ma espetacular, jovens foram 
selados com o Espírito Santo. 

À frente do trabalho em 
âmbito regional está o pastor 
José Antônio de Farias Filho, 
que prestigiou o evento, ofi-
cializando a abertura da festa.

Fotos: Divulgação

Fotos: Mídia AD Perus/Jd. Cachoeira 
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COMPONENTES do conjunto que fechou mais um ano sob grande apoteose durante cultos comemorativos

PASSEATA assinalou positivamente a presença da igreja na cidade

CRUZADA se processou no templo que tornou-se pequeno na noite

AGENTES missionários e voluntários foram reconhecidos pelo trabalho

Vl. Perus promoveu cultos em comemoração ao
aniversário do conjunto “Vozes Angelicais”

MISSÕES PROPORCIONOU

pré-CONAMPE e
Cruzada da Paz em
Franco da Rocha

SÃO PAULO/SP´- Foram gran-
des as operações divinas que se 
manifestaram em meio as com-
ponentes e igreja em geral, a 
partir dos cultos que oficializa-
ram mais um aniversário alcan-
çado pelo conjunto do círculo de 
oração “Vozes Angelicais”, órgão 
oficial da sede regional em vila 
Perus. O presidente do trabalho é 
o pastor Joel Barbosa. Os cultos 
aconteceram nos dias 20 e 21 de 
outubro.

Sob supervisão da coordena-
dora local, a missionária Sueli da 
Silva Barbosa, cultos foram rendi-
dos ao Criador, envolvendo várias 
irmãs que figuram junto à dire-

toria do departamento. Todas 
colaboraram de maneira exem-
plar, patrocinando um evento de 
qualidade elevada aos olhos do 
Eterno. Adorando e clamando, o 
conjunto ganhou mais um alento 
para não paralisar a caminhada.

Além dos louvores entoados 
pelo vocal aniversariante, con-
vidados e cantores, a palavra foi 
pregada sob inspiração celestial, 
cabendo ao pastor Hélio Rocha 
(Osasco/SP) e Fernanda Santos 
de Oliveira (AD Lapa). Dispuse-
ram do tema “Mulheres adora-
doras que se prostram diante da 
face de Deus” (Ef 3:14).

FCO. ROCHA/SP - Entre os 
dias 23 de setembro e 1 de ou-
tubro, a regional local, presidida 
pelo pastor Orlando Soares Sil-
va, teve uma ação ativa quanto 
à obra missionaria na região, vez 
que no dia 23 de setembro, pro-
moveu-se a Caminhada da Paz 
nas ruas centrais na da cidade, 
seguida da Semana Missionária 
até o dia 27 (quarta-feira) com 
a participação dos setores com 
compõem a regional enquanto 
Oque nos dias seguintes realizou-
-se o pré-CONAMPE e a Cruzada 
da Paz propriamente. O tema se-
lecionado foi: “Para quem iremos 
nós?” ( Jo 6:68).

PRÉ-CONAMPE
– 5ª FEIRA

As igrejas e os setores con-
tinuaram participando maciça-
mente, adorando a Deus, inclu-
sive com louvores entoados pelo 
coral infantil regional juntamente 
com o missionário moçambica-
no Mangoli Felipe; os jovens do 
pré-UMADEMP também louva-
ram ao Altíssimo e as irmãs que 
formam o coral do pré-CIBEMP 
deram importante contribui-
ção, sempre em conjunto com 
a orquestra regional. Rodrigo 
e Joel Mariano completaram o 
rol dos adoradores. 

O canal de benção na minis-
tração da palavra foi o missioná-
rio moçambicano Mangoli Felipe, 
que contou parte do testemunho 
de sua vida, da conversão e as 
bençãos que experimentou após 
aceitar ao Deus vivo. Trouxe pala-
vras de impacto citando que “Je-
sus é o único caminho, é a única 
porta que nos leva para os céus;  

não há ninguém como Jesus; Ele 
é único que tem poder.”

PRÉ-CONAMPE
– 6ª FEIRA

Um momento solene foi a 
entrada das Bandeiras e as exe-
cuções dos hinos à Bandeira e o 
Hino Nacional Brasileiro que co-
moveu plenamente os irmãos. 
Vários momentos de adorações 
foram intercalados perante a 
membrasia que se alegrou de 
uma forma maravilhosa.

O preletor foi o pastor Jeffer-
son Concórdia (Moçambique), 
que destacou sobre o cego de 
Jericó. “Meus irmãos, Jesus vai 
passar no caminho e eu quero ser 
o primeiro da fila a falar com Ele. 
Quantas pessoas estão vivendo 
do resto, sabe que Jesus é a fon-
te, mas preferem viver o resto. 
Meus irmãos, Jesus tem o melhor 
para mim e para você. Nós preci-
samos fazer a coisa certa para sair 
da cegueira; para onde iremos? O 
mestre está chamando você para 
tê-lo ao seu lado”, relatou.

SÁBADO E A
CRUZADA DA PAZ

Devido à chuva que Deus 
mandou no sábado, a Cruzada da 
Paz foi realizada no templo-sede, 
que comportou todos os irmãos 
que foram ouvir a palavra de 
Deus. Historicamente, a Cruzada 
da Paz (criada pelo pastor Neri-
val Acioli há mais de duas déca-
das), sempre ocorreu em lugares 
amplos ou mesmo no Paço Mu-
nicipal. Esteve presente o casal 
presidencial, pastor doutor Elias 
Cardoso e sua esposa, a missio-

nária Lígia Cardoso.
Departamentos louvaram a 

Deus, assim como os convidados 
especiais, os cantores Rodrigo, 
Joel Mariano e Fernanda Kadosh.

O preletor da noite foi o pas-
tor Flávio Pena, que foi categóri-
co ao ser usado para transmitir 
que ”o avivamento, o desperta-
mento abre os nossos olhos espi-
rituais e é aqui o lugar onde tem a 
manifestação de Deus. Aqui você 
sente a presença de Deus, aqui 
é um ambiente espiritual. Deus 
está quebrando as cadeias da 
enfermidade. Hoje você vai sair 
avivado, ungido, saia daqui for-
talecido. Jesus vai salvar todos na 
sua casa, na sua família, profetiza 
a benção na sua casa”, ordenou, 
com autoridade.

DOMINGO DE
AGRADECIMENTOS

Entoaram a Deus os cantores 
Ezequiel, Rodrigo e Aline Miranda 
com O seu esposo. Testemunhos 
e participações de departamen-
tos da igreja cumpriram com as 
obrigações, enaltecendo o nome 
poderoso de Jeová. O foco princi-
pal da noite se voltou à gratidão 
por tudo quanto permitiu o Se-
nhor aos seus. Novamente, como 
canal de benção, ministrando a 
palavra foi o missionário moçam-
bicano Mangoli Felipe.

O CONAMPE na regional de 
Franco da Rocha é liderado pelo 
presbítero Emerson Rocha (1°di-
retor regional de Missões); Clay-
ton Martins (cooperador e 2° 
diretor regional de Missões) e 
Douglas Silva (cooperador e 3°di-
retor regional de Missões). 

Vanir Oliveira 

Fotos: Wilson Carlos



O AradoNovembro 2017 23

CÍRCULO de oração “Heroínas da Fé”: mais um ano de vitórias

COOPERAÇÃO elevada marcou festividade do departamento

SARA louvou no evento

MAICON adorou na noite

WALTER reside em Curitiba

PR. ANDRÉ lidera o CAMP

DESAFIOS não desanimaram jovens a render gratidão a Jesus Cristo

ADOLESCENTES valorizaram a presença divina em meio ao grupo

Em Queiroz, intercessoras renderam agradecimentos Jd. Líder: 21 anos do grupo “Rhema”

Grupo “Gideões da Fé” completou 18 anos de adorações

Juventude chegou aos sete anos na Venezuela

QUEIROZ/SP – Nos dias 13, 
14 e 15 de outubro, ao lado 
dos demais departamentos 
e membrasia, além de convi-
dados, componentes do con-
junto do círculo de oração 
“Heroínas da Fé”, renderam 
gratidões aos céus por mais 

um ano de vitórias Orando, 
intercedendo e propondo de-
safios espirituais, o conjunto 
ainda selou o momento vito-
rioso apresentando louvores.

Congregação pertencente 
ao setor de Tupã/SP, cujo líder é 
o pastor Jairo Santos, em Quei-

roz o responsável é o pastor 
Alexandre Miguel. Ambos se re-
metem ao presidente regional 
com sede em Marília, o pastor 
Gilberto Pinto Cardoso. Em âm-
bito feminino, a coordenadora 
regional do pré-CIBEMP é a mis-
sionária Vânia Cardoso. Todos 
honraram o momento festivo, 
assinalando presenças.

Em meio a tantas honras, 
as responsáveis, diaconisa 
Meire Ellen Miguel e irmã 
Léia Martins (dirigentes), se 
mostraram felizes pelas co-
operações, louvores, teste-
munhos e pregações da po-
derosa palavra divina que fez 
toda diferença em mais um 
grande evento.

FCO. MORATO/SP – Sob 
o tema “Se alguém quiser 
vir após mim, negue-se a si 
mesmo, tome a sua cruz e si-
ga-me” (Mt 16:24), o grupo 
formado por adolescentes na 
congregação em jardim Flóri-
da, celebrou a passagem do 
18º aniversário nos dias 6 e 7 
de outubro.

Liderados pelos irmãos 
Rosana e Éric, a festividade 
permitiu um congraçamento 
interessante em se tratando 
de representações de adoles-
centes que se somaram aos 
cultos, adorando ao Pai em co-

munhão e graça por conta das 
vitórias contabilizadas pelos 
membros do conjunto local.

A poderosa palavra divina 
foi pregada, louvores entoa-
dos e todos acabaram reple-

tos do gozo santo, patrocina-
do pelo Espírito Santo.

Lidera a igreja o pastor Dori 
Edson Santana. O trabalho 
está ligado ao setor em Água 
Vermelha.

CARACAS – Diante de muitas 
operações divinas, a mocidade da 
igreja missionária em solo vene-
zuelano, ergueu as mãos e agra-
deceu ao Senhor pela passagem 

do sétimo aniversário do depar-
tamento. Cultos comemorativos 
foram realizados nos dias 25, 26 
e 27 de agosto.

O trabalho da AD Perus local é 

fruto das contribuições praticadas 
junto ao CONAMPE, que se respon-
sabiliza pela organização das ações 
evangelísticas locais. À frente da 
igreja atua a missionária Susana.

Atuaram como preletores 
o pastor Nehomar Delgado e 
o evangelista Rafael Castillo. O 
tema do evento foi “Levanta-te; 
já é hora”. Deus trabalhou pode-
rosamente, sobretudo avivando 
os presentes.

A Venezuela hoje padece uma 
crise tremenda, econômica, políti-
ca e administrativamente. Isso tem 
exigido que o exercício da fé se tor-
ne algo muito mais sistemático.

SÃO PAULO/SP – Sob o 
tema “Adolescentes, o que 
tens feito pelo reino?” (At 3: 
6), componentes do grupo 
“Rhema”, que constitui-se 
como órgão oficial da sede se-
torial no jardim Líder, regional 
Parada de Taipas, comemorou 
o seu 21º aniversário. Foram 
utilizados os dias 18, 19 e 20 
de agosto para oficialização do 
marcante acontecimento.

Sob as bênçãos do líder lo-
cal, o pastor Erick da Silva, a di-
retoria, formada pelo presbíte-
ro Marcos Alexandre, diaconisa 
Elisângela Nascimento e a irmã 
Eliane Moreira, tiveram liber-
dade para trabalhar e demons-
traram competência e cuidado 
perante as coisas do reino.

Bem cooperado em todas 
as noites, o evento festivo con-
gregou vários visitantes que 

adoraram ao Senhor conjunta-
mente, cantores como Midian 
Bueno, Sara Peruzzi e Maicon 
Bonfim. As apresentações do 
vocal fizeram toda a diferença, 
vez que o Eterno visivelmente 
recebeu as adorações em for-
ma de sacrifícios.

Nada diferente do que se 
constatou a partir das prega-
ções da palavra santa, minis-
trada no decorrer dos dias por 
instrumentos inspirados pelo 
Senhor, como se apresenta-
ram o presidente nacional do 
CAMP, pastor André Bueno, o 
cooperador Walter Farias Jú-
nior (AD Curitiba/PR) e o tam-
bém cooperador Marco Auré-
lio (AD Belém).

Em todos os cultos a glória 
do Senhor se manifestou e al-
mas se renderam e reconcilia-
ram com o Senhor.

Divulgação 

Divulgação 

Conampe

Fotos: Mídia AD Perus/Taipas 
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UNIÃO dos departamentos foi uma grande sacada, cujo término foi festejado por todos que adoraram

“ARAUTOS de Cristo” em mais um ano de grandes conquistas MINISTÉRIO feminino tem encontrado na união e compartilhamento saídas para superar as adversidades

Integrados, grupos “Renovo” e Sheki-ná” celebraram avanços em igreja no jardim Cordeiro

Jovens renderam gratidão no Solar I Festividade envolveu intercessoras em Capivari

SÃO PAULO/SP - Sob o 
tema “E se o meu povo, que 
se chama pelo meu nome, 
se humilhar, e orar, e buscar 
a minha face e se converter 
dos seus maus caminhos, 
então eu ouvirei dos céus, e 
perdoarei os seus pecados, 
e sararei a sua terra” (2º 
Crôn7:14), de 6 a 9 de outu-
bro, foi festejado em âmbito 
integrado o sétimo aniversá-
rio da mocidade “Renovo” 
e o décimo aniversário dos 
adolescentes “Sheki-na”, ór-
gãos oficiais da igreja que tem 
como dirigente local o pastor 
Gerci Ilídio Pinheiro. O setor é 
comandado pelo pastor Rai-
mundo Souza Santos. 

As dependências do tem-
plo se tornaram pequenas 
perante o resplendor da gra-
ça divina, superabundando 

o lugar comum aos santos. 
Compareceram caravanas 
das igrejas setoriais e tam-
bém visitantes que se reuni-
ram em adoração ao Senhor 
pelas vitórias dos jovens. 

O cantor oficial Bruno So-
ares, mesmo com a voz pre-
judicada por uma gripe, não 

deixou de testemunhar um 
milagre acontecido com seu 
filho, onde ao nascer morto, 
voltou a respirar quando o le-
vita começou a cantar no cen-
tro cirúrgico, e para glória de 
Deus todos puderam testificar 
a grandeza do nosso Deus. As 
regentes Sara Matias, Zilá Or-

tiz e Michele Ortiz conduziram 
os aniversariantes a enaltece-
rem o nome do Senhor.

Ministrações impactantes 
originaram-se perante as pre-
gações apresentadas pelos 
homens de Deus, presbítero 
Thiago Rufino (Jd. Cachoei-
ra) e o pastor Felipe Oliveira 

(Fco. Morato). Noites que fi-
carão guardadas na mente e 
nos corações de todos que 
participaram do expressivo 
conclave. O poder celestial 
foi manifesto de uma forma 
espetacular, quando jovens 
foram selados com o Espirito 
Santo e afastados se reconci-
liaram com o Altíssimo.

O belo trabalho foi desen-
volvido pelos líderes locais, 
os diáconos Misael Matias e 
Fernando Fernandes, além do 
cooperador Daniel Marcelino. 

Também prestigiando o 
evento estava o integrante da 
diretoria regional do CAMP, 
o diácono Sandro Brito e pela 
UMADEMP, o evangelista Edi-
valdo Alves. A frente do traba-
lho regional está o pastor José 
Antônio de Farias Filho, que 
prestigiou a festividade.

STNA. PARNAÍBA/SP – Sob 
as poderosas mãos divinas, o 
departamento de mocidade da 
igreja no bairro chácara Solar I, 
encontrou reais motivos para 
engrandecer e ao mesmo tempo 
agradecer ao Senhor por mais um 
período de vitórias angariadas na 
qualidade de adoradores perante 
à casa santa. A festividade ocor-
reu nos dias 29 e 30 de outubro e 
1 de novembro. Deus operou.

A igreja recebeu excelente 
cooperação ao longo das noites 
comemorativas. Além do vocal, 
denominado “Arautos de Cristo”, 
diversas representações visitan-
tes estiveram participando do 
acontecimento, o que alegrou 

os corações dos aniversariantes. 
Testemunhos e a poderosa pala-
vra santa cuidaram de completar 
o trabalho na igreja.

A mocidade, que tem tido 
um exemplar comportamento na 
casa do Senhor, tem como líderes 
o cooperador Alexandre e o irmão 
Ricardo que se mostraram gratos 
por tudo quanto se registrou nos 
dias. Na direção da igreja atua o 
pastor Eliel Malta e sua esposa, a 
diaconisa Edneyde Malta.

O trabalho na cidade pertence 
ao campo regional com sede no 
bairro Bela Vista, em Cajamar e tem 
como seu pastor presidente o mi-
nistro José Nicolau (segundo vice-
-presidente nacional da AD Perus).

CAPIVARI/SP - Sob o tema” 
Quem é injusto, seja injusto ain-
da; e quem é sujo, seja sujo ain-
da; e quem é justo, seja justifica-
do ainda; e quem é santo, seja 
santificado ainda” (Apoc 22:11), 
as congregações estabelecidas 
nos bairros Alto Castelani e jar-
dim dos Bosque, se uniram nos 
dias 7 e 8 de setembro, quando 
pela imensa misericórdia divina 
festejaram mais um ano de exis-
tência dos conjuntos dos círculos 
de orações. Deus trabalhou, prin-
cipalmente pela união de forças 
espirituais demonstradas.

Lideradas respectivamente pe-
los pastores Mauricio Gomes e Clau-

dionor, as igrejas deixaram de lado 
detalhes e centraram foco naquilo 
que o Senhor sempre prometeu – 
abençoar os que atuam unidos sob 
uma mesma fé, amor, espírito, ba-
tismo e visão espiritual em buscar 
vidas para combater o mal.

Colecionando vitórias decor-
rentes de muitas intercessões, 
clamores, propósitos e campa-
nhas no decorrer de mais uma 
caminhada, componentes se reu-
niram em um grande vocal que 
adorou ao Eterno com toda a for-
ça. Testemunhos também compu-
seram a programação dos cultos 
avivados pelo Espírito Santo.

Lideradas pelas responsáveis, 

as irmãs Maria da Glória, Adria-
na e Elisângela, componentes 
demonstraram toda a aplicação 
inerente a quem atua interce-
dendo pela obra e combatendo 
as forças espirituais da maldade. 
O vocal entoou lindos cânticos, 
tendo como regentes as irmãs 
Neuza, Cilene e Keila.

Em meio ao resplendor de 
glória e manifestações da graça 
plena do Senhor, pregaram com 
propriedade e autoridade celes-
tial as missionárias Rosely Chi-
quesi e Patrícia, oportunidade 
em que o fogo celestial foi derra-
mado perante todos.

(Kézya Antunes)

Divulgação 

Divulgação Kezya Antunes  
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NAVE da sede regional foi tomada por mulheres que se colocaram em adoração e louvores nos dias

COMPARTILHAMENTO de funções e interesse em participar da festividade reuniu muitas irmãs: tudo para o reino A MISSª Amanda, que atuou junto de valorosas auxiliares no CIBEMP: inesquecível

PR. FLÁVIO: presidenteMARISA foi usada ao falar

MISSª Maranhão pregou

ADRIANA adorou na noite

DAISE foi usada ao cantar

JULIO se emocionou muito

Sede mauaense foi impactada pela
glória durante conclave anual do pré-CIBEMP

MAUÁ/SP – Os dias 6 e 7 
de outubro se transformaram 
em verdadeiros marcos na 
história de cada componen-
te que milita no exercício do 
ministério feminino em nível 
regional. Neles, pela graça di-
vina se realizou a edição anu-
al do pré-Congresso de Irmãs 

Beneficentes Evangélicas do 
Ministério de Perus (CIBEMP). 
O tema oficial da celebração 
foi ““Mulheres revestindo-se 
da graça” (Ef 4:12).

Dias de plenitude celestial 
reservados às congressistas 
que voltaram a cumprir com 
as responsabilidades cristãs, 
superlotando as dependên-
cias da sede regional. À frente 
do evento atuou com notorie-
dade a missionária Amanda 
Pena na qualidade de coor-
denadora regional. Cercou-se 
de mulheres atuantes, como a 
missionária Jovita, diaconisas 
Solange Bim e Azenate, que 
junto das demais membros do 
corpo diretivo, ofereceram ex-
celente trabalho. Na regência 
trabalharam as diaconisas Ze-
neide e Josimeire, enquanto 
que a execução instrumental 
perante a orquestra “Louva 
Som” teve a regência da ma-
estrina Talita.

Perante um templo abarro-

tado por mulheres, a oportu-
nidade permitiu à missionária 
Cristina Maranhão pregar com 
a autoridade que tem sido 
marca em sua trajetória. Sob 
ousadia, retratou com a devida 
propriedade o eixo temático 
proposto, foi usada pelo Senhor 
e acabou transmitindo uma pa-
lavra de grande valia em âmbito 
espiritual. Alternando palavras 
sobre o púlpito e em meio à as-
sistência, se tornou em autênti-
ca profeta do Altíssimo. O local 
se transformou sob a grande 
apoteose registrada.

No dia seguinte, a “boca 
divina” continuou exclaman-

do perante o povo, fazendo da 
missionária Marisa Umbelino 
a porta voz dos santos misté-
rios. Com maestria perante 
à palavra, “percorreu” textos 
bíblicos, oferecendo alimento 
sólido e consistente para as al-
mas famintas e água viva aos 
sedentos. Gloriosa, a palavra 
gloriosa moveu os corações 
dos ouvintes. 

ADORAÇÕES
QUALIFICADAS

Deus falou poderosamente 
por conta dos louvores ento-
ados pelo vocal. Em todos os 
hinos, sensações de plenitu-
de e graça revelada mediante 
acordes. O mesmo se cons-
tatou a partir das participa-
ções que fizeram os cantores 
convidados a atuar durante o 
acontecimento.

O cantor Júlio Lima se emo-
cionou, compartilhando o tes-
temunho de vitória concedi-
da pelo Eterno, e louvou sob 
inspiração profunda do Pai. 
Adriana Branca, Deise Brisola 
e Mirian Rios (Guaianases) fo-
ram outras vozes que o Espíri-
to Santo se valeu, tocando no 
profundo de cada coração. O 
agir divino foi imenso e inten-
so. A glória divinal se fez sentir 
por todos quantos estiveram 
ligados à fiação celestial. 

O pastor presidente re-
gional, Flavio Pena, externou 
muito contentamento com os 
resultados colhidos em meio 
à grande festividade que re-

conhece, com eficácia e ple-
nitude, a importância do mi-
nistério feminino em meio à 
igreja do Senhor. “Temos de 
agradecer a todos. Dos volun-
tários, anônimos, passando 
pelos diretores, componen-
tes, músicos, obreiros, mem-
bros da presidência nacional 
do CIBEMP, enfim gente que 
apoiou-nos, permitindo êxito 
quase que indescritível quan-
do o assunto foi a nossa festi-
vidade”, salientou.

(Cícero Santana, de Mauá)

Fotos: Mídia AD Perus/Mauá
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CRIANÇAS aprenderam bastante sobre a importância em se servir a Deus

PROMOTORES se alegraram muito pelos resultados alcançados no evento

PEQUENOS se maravilharam em meio à festividade realizada 

COMPONENTES do vocal da UMADEMP local que se realizou pela primeira vez em terras alagoanas

VARÕES honraram ao Eterno nos dias festivos ocorridos na Bélgica

Cabreúva promoveu o UCADEMP

AD Perus nas Alagoas inaugurou o pré-UMADEMPSto. Amaro movimentou crianças

Bélgica: varões realizaram
confraternização

CABREÚVA/SP - Crianças da 
regional de Cabreúva se con-
fraternizaram através da União 
das Crianças da Assembléia de 
Deus Ministério de Perus (UCA-
DEMP), realizada nos dias 13 
e 14 de outubro. Evento orga-
nizado e altamente coopera-
do, foi concebido sob o tema 
“Ninguém toma a minha coroa” 
(Apoc 3:11). O ambiente foi de-
corado a rigor e isso foi outro 
detalhe festivo.

Sexta-feira, hinos da harpa 
cristã foram entoados pelas por 
crianças. Após a leitura oficial e 
abertura oficial realizada pelo 
pastor Gelson Gomes, a diaco-
nisa e coordenadora da UCA-
DEMP, Andreia Oliveira, passou 
a liderar o evento. A regência 
do animado vocal contou com 
as participações das irmãs Pa-
trícia Ribeiro, Edilene Fernan-
des, Ediléia Vieira. A pregação 
da palavra ficou por conta do 
irmão Ari Meire, no papel do 
palhaço Simão. 

Sábado, após os louvores, 
a palavra foi pregada por con-
ta de “Tia Erica” que ministrou 
com ousadia a palavra do Se-
nhor, encerrando o evento sob 
muita alegria e participação.

BRUXELAS – No mês de ou-
tubro, a AD Perus local, presi-
dida pelo pastor Ronaldo Mon-
teiro, promoveu outra grande 
festividade. Sob o tema “O po-
der do sangue” (Hb 9: 13,14), 
ganhou notoriedade a segun-
da edição da confraternização 
de varões “Eleitos de Cristo”. 
Oportunidade em que adora-
ções se destinaram ao trno da 
graça e a poderosa palavra de 
fé e poder operou poderosa-
mente em meio aos presentes.

Mediante um templo reple-
to de irmãos nos dias festivos, 
além dos testemunhos e mui-
tos louvores pentecostais, os 
líderes do departamento, pres-
bíteros Júnior e Sérgio, alerta-
ram para a grande oportuni-
dade em que os componentes 

estavam tendo em adorar ao 
Senhor e experimentar de sua 
longanimidade. O Espírito San-
to operou tremendamente.

As preleções festivas fi-
caram por conta do pastor 
Márcio Lacerda Falcão, que foi 
o instrumento divino usado 
para dialogar acerca das coisas 
celestiais com todos quantos 
se reuniram sob a mesma fé e 
esperança.

AÇÃO MISSIONÁRIA

O trabalho em território 
belga é mais uma prova que 
o Senhor tem via CONAMPE. 
O órgão promove toda a ges-
tão eclesiástica em termos de 
evangelismo nacional e inter-
nacional da AD Perus.

SÃO PAULO/SP – Em 13 de 
outubro, a sede regional, pre-
sidida pelo pastor Marcelo do 
Nascimento, reservou sua progra-
mação em atendimento ao depar-
tamento infantil. Sob liderança da 
irmã Danila e demais auxiliares, o 
segmento promoveu festividade 
inerente à semana dedicada aos 
pequeninos. O tema que susten-
tou as atividades foi “Pare. Olhe. 
Pense e siga Jesus”. 

Em meio aos acontecimentos 
que foram assinalados por diversas 
atividades interativas e ministra-
ções de relatos bíblicos históricos, 
adorações foram dedicadas ao 
trono da graça e informações per-
tinentes ao reino compartilhadas.

No final do trabalho, gulosei-
mas (lanche, pipocas, cachorro-
-quente, pastel, algodão-doce, 
salgadinhos, sorvetes) foram distri-
buídas para a alegria da garotada.

MACEIÓ/AL – De 29 de setem-
bro a 1 de outubro, a sede estadual 
hospedou a promoção do primeiro 
pré-congresso da União de Moci-
dade das Assembléia de Deus do 
Ministério de Perus (UMADEMP). 
Foi uma benção. O evento, concor-
rido e muito bem cooperado teve 
como coordenadores os irmãos 
Gabriel Santos e Evelyn Santana.

Líder regional, o pastor Sebas-
tião Filho ofereceu total apoio, 
junto de seus obreiros, permitin-
do que a juventude inaugurasse 
uma nova página na história da 
igreja. Vários obreiros estabe-
lecidos nas imediações da sede 
marcaram presenças, liderando 
caravanas ao grande movimento 
espiritual juvenil.

Nos louvores, participações 
especiais de Eliane e Decíria, Alai-
ne Lisboa, grupo de adoração e 
banda locais, além de represen-
tações convidadas (Água Fria/SE).

 O tema oficial foi “Deus está 
aqui”. E nele pregaram Val Co-
elho, Mateus Melo e Leandro 
Amaral – instrumentos divinos 
perante a juventude.

Fotos: Otávio Paixão

Divulgação Divulgação 

Conampe
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FABIANA liderou o evento PR. JAÍLSON foi usado AVELINO adorou na festa

ESTRUTURAS foram abaladas pelas potentes mãos divinas em meio ao grande acontecimento adolescente

PRESIDENTE, o pastor André Bueno prestigiou mais um pré-congresso de adolescentes EM MEIO aos convidados para adorar, o coral “Yadah” despertou atenções dos presentes

Pré-CAMP realizado em Campo Limpo Pta. foi encerrado sob a conversão de 10 vidas
CPO. LIMPO PTA./SP – Sob 

o tema “Sal e luz; geração que 
influencia” (Mt 5: 13, 14), a 
sede regional local, presidida 
pelo pastor Eliseu Rodrigues, 
promoveu e hospedou a ce-
lebração anual do pré-Con-
gresso de Adolescentes do 
Ministério de Perus (CAMP). 
A maior festividade de ado-
lescentes em âmbito regio-
nal ocupou os dias 13 e 14 
de outubro, configurando-se 
em oportunidades raras de 
servir ao Pai de uma forma 
diferenciada.

Tão logo deu o evento 
como inaugurado, o líder re-
gional fez questão de passar a 
liderança, direção e comando 
dos cultos festivos aos respon-
sáveis pelo pré-CAMP, diaconi-
sa Fabiana C. S. Godoy e irmã 
Keila Costa que brilharam 
perante o altar divino. Traba-
lharam com competência e 
determinação e isso fez larga 
diferença em meio aos adoles-
centes. Na regência do vocal 
atuaram Eduarda Gattamorta 

e Júlio César.
Antes que a poderosa 

mensagem de fé e esperança 
fosse compartilhada perante 
a massa humana, vários mo-
mentos foram dedicados às 
adorações. E nisso o Eterno 
operou, manifestando o Espí-
rito Santo que tocou e edificou 
vidas. Cantores, Junior Avelino 
e Viviane Rodrigues se interca-
laram em meio às oportunida-
des que tiveram. O coral “Ya-

dah” e grupo de louvores do 
setor jardim Europa comple-
taram o rol dos que se coloca-
ram a descrever as maravilhas 
celestiais através de cânticos.

O pré-Congresso de Ado-
lescentes do Ministério de Pe-
rus (CAMP) em Campo Limpo 
Paulista/SP, foi um dos con-
claves que mais arregimentou 
presenças ao templo-sede, o 
que deixou todos repletos de 
contentamento. De pais aos 

obreiros, as celebrações foram 
grandes, vez que o adversário 
perdeu novamente. Na festi-
vidade campo-limpense, as 
regionais jardim Damasceno, 
Franco da Rocha e Cabreúva 
assinalaram presenças, con-
gratulando-se mediante inspi-
rados louvores.

Nos momentos de refle-
xões, todos se curvaram pe-
rante à santa palavra divina, 
objeto de explanação e expli-
cação desenvolvido por conta 
do pastor presidente do Con-
gresso de Adolescentes do 
Ministério de Perus (CAMP), 
André Bueno e pelo compa-
nheiro de púlpito, o também 
pastor Jaílson Marinho. Instru-
mentos que desenvolveram 
importantes funções perante 
o reino e tiveram recompensa 
de tamanhas aplicações.

O pré-Congresso de Ado-
lescentes do Ministério de Pe-
rus (CAMP) regional foi encer-
rado, alcançando a expressiva 
marca de 10 conversões para a 
glória do Senhor.

Fotos: Midia AD Perus/Cpo. Limpo Pta
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JOVENS encontraram motivos e renderam graças ao Salvador

DEUS tem feito crescer o trabalho no Recreio São Jorge: ação

Envie sua matéria para contato@oarado.com.br

Mocidade aniversariou em Piracaia

Jovens em ação no Recreio São Jorge

PIRACAIA/SP – Igreja per-
tencente à regional sediada 
em Bragança Paulista, a igreja 
em Piracaia, liderada pelo pas-
tor Valter Mendonça, reser-
vou em sua programação os 
dias 20 e 21 de outubro, opor-
tunidade em que celebrou o 
17º aniversário do conjunto 
de mocidade “El Shaday”. O 
Eterno operou e todos foram 
cheios da paz e gozo espiritual 
no decorrer dos dias.

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

Louvores, testemunhos e 

adorações assinalaram a festa 
espiritual que retratou com a 
devida propriedade o quanto 
Deus tem trabalhado perante 
o segmento juvenil. Nas decla-
rações dos componentes, isso 
veio à tona por várias oportu-
nidades. Os cultos foram avi-
vados e o poder divino mar-
cou presença na celebração.

Além dos componentes 
do conjunto que fizeram lin-
do trabalho, vozes se adicio-
naram nas adorações, como 
fizeram os cantores Cleber e 
Bruna Rafaela.

A poderosa mensagem nos 
dias foi pregada pelos pasto-
res Jairo e Antonio Lopes.

SÃO PAULO/SP – No últi-
mo final de semana do mês de 
agosto, a juventude da igreja 
no Recreio São Jorge, liderada 
pelo pastor Eliezer Pinheiro, 
promoveu cultos comemora-
tivos ao segundo aniversário 
que acusou. O Senhor operou 
poderosamente, de maneira 
que louvores, testemunhos e 
preleções se completaram ao 
término das comemorações. 
Diversas caravanas estiveram 
presentes aos dias festivos.

O vocal se transformou em 
instrumento diretamente vol-

tado às adorações prestadas 
ao Pai. Cada componente sen-
tiu a sua importância perante 
reino e fez disso um dos prin-
cipais motivos para se mantar 
na presença do Altíssimo, sen-
do, dessa forma, altamente re-
compensados.

A festividade teve como 
tema “Daniel propôs no seu co-
ração não se contaminar com a 
porção das iguarias do rei, nem 
com o vinho que ele bebia; 
portanto pediu ao chefe dos 
eunucos que lhe permitisse 
não se contaminar” (Dn 1:8).

Fotos: Divulgação


