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LAPÃO FECHA 2017
BATIZANDO 23 CANDIDATOS

ORAÇÕES POR MAIS DE DÉCADAS

MOCIDADE SE RENOVOU EM RIO VERDE

SUPERACIÓN DE FRONTERAS

DEUS RECOLHE EX-VICE-PRESIDENTE

BOM FILHO

O Senhor operou em meio o trabalho mis-
sionário mantido na cidade baiana de Lapão. 
Em novembro, pela misericórdia divina foram 
realizados os três principais eventos em âm-
bito eclesiástico: EBFO, CIBEMP e UMADEMP. 

Além do derramamento inigualável do poder 
eterno, 23 candidatos desceram às águas em 
eventos que reuniram pastores paulistanos, 
com destaque à presença do doutor Elias Car-
doso, presidente da AD Perus. PÁGINA 21

Duas décadas de intercessões completou o conjunto “Brilho 
Celeste”, do setor em vila Palmares, Morro Doce, São Paulo, 
em outubro. Cultos foram realizados enaltecendo as respostas 
divinas perante os clamores endereçados ao trono da graça. 

PÁGINA 23

O pastor Yoshihiro Joko re-
tornará ao Japão com intuito de 
abrir no país nipônico um traba-
lho da AD Perus. Ele servia à obra 
em Morro do Chapéu, na Bahia.

PÁGINA 20

O pré-congresso da UMADEMP foi benção às vidas juvenis. 
Em setembro, adorações e palavra configuraram no combustí-
vel necessário para que ‘caminhem mais uma milha’, mediante 
corações edificados pelo Senhor.

PÁGINA 27

Contando com o apoio dos irmãos brasileiros que superan-
do fronteiras, cooperam com o trabalho no Paraguai que segue 
marcha; mulheres promoveram congresso geral de intercessão 
e a glória divina tomou conta da igreja.

PÁGINA 11

Um dos pioneiros da AD 
Perus, faleceu quarta-feira, 
6, o pastor Mathias Gonçal-
ves Pires, que ocupou vá-
rios cargos na Presidência, 
chegando a ser vice-presi-
dente. Dono de incontestá-
veis serviços prestados ao 
reino, estava jubilado e com 
a saúde debilitada.

PÁGINA 6 8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 2018
PÁGINA 3

INSCREVA-SE!
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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

INTEGRANTES do conjunto intercessor “Cânticos de Sião”: sustentáculo espiritual da igreja mediante clamores ao Eterno

CONJUNTO “Cordeirinhos de Cristo” que vem crescendo sob a graça divina

EVENTOS CONGREGARAM O POVO NO JD. SÃO BENTO

SOROCABA/SP – Igreja per-
tencente a regional em Porto 
Feliz/SP, a congregação no jar-
dim São Bento promoveu dois 
acontecimentos marcantes nos 
últimos meses. O primeiro em 
outubro, celebrando mais um 
aniversário do conjunto infantil 
“Cordeirinhos de Cristo” e pos-
teriormente a festividade das 
irmãs, em novembro.

As mãos divinas se mani-
festaram poderosamente em 
ambas as ocorrências come-
morativas. Sob liderança do 
pastor Adão Oliosi, responsá-
veis pelas crianças  tiveram à 
disposição o dia 7 de outubro, 
quando louvaram, adoraram, 
testemunharam e sentiram os 
efeitos da poderosa presença 
divina em meio ao evento in-
fantil. Vários convidados com-
pareceram ao templo, se unin-
do e alegrando-se por mais 
uma data festiva.

Já nos dias 3, 4 e 5 de no-
vembro, foi vez do departamen-

to intercessor apresentar sua 
gratidão Pai por vitórias obti-
das em meio aos grandes de-
safios que norteiam a trajetó-
ria dos que servem ao Senhor. 
O conjunto “Cântico de Sião” 
foi o responsável em patroci-
nar momentos inesquecíveis 
na presença do Consolador.

Mediante o comparecimen-
to dos líderes (regional) e do 
CIBEMP, o evento foi um mar-
co na congregação, vez que o 
poder celestial se manifestou, 
tomando conta de corações e 
transformando vidas. Os louvo-
res invocaram a poderosa pre-
sença do Pai e a graça bendita 

se manifestou, de forma que 
corações foram tratados sob as 
poderosas mãos divinas.

Além dos louvores emo-
cionantes que tomaram conta 
do local onde todos estiveram 
reunidos, a poderosa palavra 
foi pregada nos dias festivos 
com poder e autoridade. O 
tema que ofertou referências 
aos oradores foi “ Então disse 
o rei: Fazei Hamã apressar-se 
para que se cumpra a vontade 
de Ester. Vieram, pois, o rei e 
Hamã ao banquete que Ester 
tinha preparado” (Et 5:5).

Preside a regional em Porto 
Feliz o pastor Gilmar Soares.

Fotos: Divulgação
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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 recebi-
mento, deverá observar a documentação pertinente exigida para a formalização do 
processo, conforme Relação de documentos (formulário DOCUMENTAÇÃO E PROCE-
DIMENTOS – 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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A experiência constava do pedido que os voluntá-
rios se lembrassem de alguma ferida antiga, algo que os 
tivesse feito sofrer. Nesse instante, foi registrado o au-
mento da pressão sanguínea, dos batimentos cardíacos 
e da tensão muscular, reações idênticas às que ocorrem 
quando as pessoas sentem raiva. 

Depois, foi pedido que eles se imaginassem entendendo 
e perdoando as pessoas que haviam feito mal a eles. O re-
sultado foi que as pessoas se mostraram mais calmas, com a 
pressão sanguínea e os batimentos cardíacos menores.

Outra experiência que podemos citar é a do Dr. 
Fred Luskin, que, em 1999, criou um projeto para a 
Universidade de Stanford (EUA), para uma pesquisa 
sobre o perdão. 

A pesquisa estudou o impacto das emoções ne-
gativas, como a raiva, a mágoa e o ressentimento no 
sistema cardíaco. 

Os primeiros resultados indicaram que [ao conceder 
e pedir perdão] os participantes apresentavam redução 
do nível de estresse, viam-se menos irados e mais con-
fiantes. Além disso, o estudo mostrou que o perdão pode 
promover uma melhora na saúde física, pois esse grupo 
de pessoas apresentou uma diminuição significante em 
sintomas como dores no peito, na coluna, náuseas, do-
res de cabeça, insônia e perda de apetite.

Luskin e Thoresen afirmaram que essa melhora psi-
cológica e física persistiu, pelo menos, por quatro me-
ses; em alguns casos, ao longo desses quatro meses, a 
melhora continuou a progredir.

Vamos!  “Continuem a suportar uns aos outros”.
Você está preso às circunstâncias difíceis, liberte-se, 

liberando o “perdão”.
Faça esforço para perdoar o mais rápido possível, em 

vez de permitir que a raiva tome conta de você e que o 
sol se ponha sobre a sua ira. 

“Devemos perdoar sempre, lembrando que nós 
mesmos precisamos de perdão. Precisamos ser perdoa-
dos com mais frequência do que perdoamos”.

Se você não gostou desse artigo, ou se não gos-
tou da sugestão do exercício de perdoar, tudo bem, 
está perdoado. 

*é pisicóloga, missioná-
ria e vice- presidente do 

CIBEMP
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70X7 - PERDÃO:
fonte de cura, de saúde física e mental

Valdecir de Souza Salomão

Qualquer cristão que se depara com esta inscrição 
logo sabe do que se trata, exatamente isso, trata-se 
de “perdão.”

Em certa ocasião o apóstolo Pedro aproximou-se 
de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei 
perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? 
“Até sete vezes?”

Jesus respondeu: Eu digo a você não até sete, mais 
setenta vezes sete. (Mateus 18: 21, 22).

Quando lemos essa passagem raramente paramos 
para pensar no real significado da resposta de Jesus 
para Pedro.

Jesus na sua presciência e amor, estava revelando 
ao apóstolo sua preocupação com o ofendido e não 
com o ofensor.

Sabe por que, na maioria das vezes, quem ofende 
esquece, o que me faz lembrar um provérbio popular. 
“Quem bate esquece, quem apanha sempre lembra”.

Isto significa que o ofendido fica preso à ofensa, a libera-
ção do perdão liberta quem perdoa e não quem é perdoado.

É isto que precisamos entender todos nós somos im-
perfeitos, quando tivermos que lidar com uma ofensa 
pequena ou grande, vale aplicar o conselho da Bíblia: 
“Antes sedes uns para com os outros benignos, mise-
ricordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como tam-
bém Deus vos perdoou em Cristo” (Ef 4:32).

A ausência de perdão nos coloca numa posição de 
impedimento, não em uma posição que somos coloca-
dos, mais na posição que nos colocamos, justificando 
que estamos cobertos de razão.

Lendo a parábola do credor incompassivo, podemos 
entender melhor.

Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um cer-
to rei que quis fazer contas com os seus servos;

E, começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado 
um que lhe devia dez mil talentos;

E, não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou 
que ele, e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, 
com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse.

Então aquele servo, prostrando-se, o reveren-
ciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e 
tudo te pagarei.

Então o senhor daquele servo, movido de íntima 

compaixão, soltou-o, e perdoou-lhe a dívida.
Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus 

conservos, que lhe devia cem dinheiros, e, lançando 
mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que deves.

Então o seu companheiro, prostrando- se a seus 
pés, rogava-lhe dizendo: Sê generoso para comigo, e 
tudo te pagarei.

Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, 
até que pagasse a dívida.

Vendo, pois os seus conservos o que acontecia, con-
tristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo 
o que se passara.

Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, 
disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, 
porque me suplicaste.

Não devias tu igualmente ter compaixão do teu com-
panheiro como eu também tive misericórdia de ti?

E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormen-
tadores, até que pagasse tudo o que devia.

Assim vos fará meu Pai celestial, se de coração não 
perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas.

Jesus nos ensina nessa parábola que, o perdão 
divino embora seja concedido gratuitamente ao pe-
cador arrependido, é também ao mesmo tempo con-
dicional, conforme a disposição do individuo, de per-
doar ao seu próximo. 

Pense nisso e “Perdoe, como você gostaria de 
ser perdoado”.

Olha o que a Bíblia diz: a falta de perdão nos leva a 
andar nas trevas, “...não sabe para onde deva ir; porque 
as trevas lhe cegaram os olhos” (I Jo 2:11).

A Bíblia continua dizendo: a falta de perdão retarda 
as respostas das nossas orações. “E, quando estiverdes 
orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, 
para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as 
vossas ofensas”  (Mc 11:25).

A ordenança é uma só: a falta de perdão nos impede 
de ser perdoados por Deus. “Se, porém, não perdoardes 
aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não 
perdoará as vossas ofensas” (Mt 6:15).

Em 2004, Charlotte Van Oyen Witvliet, professora de 
psicologia do Hope College, em Michigan, EUA, liderou 
uma experiência com 71 voluntários. 
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PR. DR. ELIAS é o presidente PR. CLEVERSON pregou bem SECRETARIA em plena atuação EZEQUIAS durante adorações MISSª Sônia falou às mulheres

PRESIDÊNCIA entregou consagração deitando rostos ao pó PARTICIPAÇÕES maciças de irmãs junto às reuniões do CIBEMP

PARTICIPAR das plenárias do Conselho de Ministros é uma honra aos que encaram o chamado ministerial com seriedade

AVIVAMENTO MARCOU A PLENÁRIA DO CONSELHO DE
MINISTROS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO

SÃO PAULO/SP – Evento 
que prima em discutir pau-
tas para melhor administrar 
a obra e resguardar os princí-
pios que assinalam a existên-
cia do ministério, o Conselho 
de Ministros, que ocorre men-
salmente (segundo sábado 
do mês), foi uma benção em 
novembro. Contando com o 
comparecimento maciço de 
muitos ministros e obreiros, o 
trabalho ocupou manhã e tar-
de do sábado, 11.

A festa da liderança foi 
iniciada mediante acordes 
congregacionais, quando vá-
rios pastores se alternaram 
no devocional matutino. O 
cantor Ezequias Silva acusou 
presença, entoando adora-
ções complementares e o 
Senhor trabalhou de uma 
forma toda especial.

De posse do microfone, 
o pastor presidente, doutor 
Elias Cardoso, reiterou vários 
avisos de cunho administrati-
vo, chamou as atenções dos 
liderados em melhor se dar 
para que a obra alcance re-
sultados maiores e melhores. 

Combateu rebeliões, exigiu fi-
delidade ministerial, recordou 
a necessidade da manutenção 
da ordem e decência em meio 
aos cultos, alertou que obrei-
ros vigiem para não cair no 
laço do diabo.

“A igreja, a regional, é o 
reflexo de seu líder. Cada 
obreiro tem a responsabili-
dade de fazer o melhor pe-
rante os liderados, sendo 
exemplo e angariando con-
fiança para que a sua fala 
seja determinante, digna de 
credibilidade”, destacou.

Departamentos tiveram 
oportunidades para apresen-

tar relatórios, como o Conse-
lho Nacional de Missões de 
Perus (CONAMPE). O órgão é o 
segmento que se responsabili-
za pelas ações eclesiásticas em 
termos de missões; dentro e 
fora do país. É comandado 
hoje por três pastores conse-
lheiros: Orlando Soares Silva, 
Flávio Pena e José Antonio 
Farias Filho. Mensalmente, 
um ranking, incentivando a 
saudável competição inter-
-regionais em se tratando 
de contribuições, é apresen-
tado ao plenário.

Após anunciar as exclusões 
e disciplinas de obreiros que 
agiram de forma inaceitável 
à luz do Regimento Interno, a 
Mesa da Presidência recebeu 
um casal, formado pelo pas-
tor Manoel Eloes dos Santos 
e esposa, Cícera Maria Ferrei-
ra Santos, que deixaram a AD 
Paulitana, se unido a AD Perus 
(vila dos Remédios).

Poderosa palavra foi pre-
gada pelo pastor Cleverson 

Lacerda (Catedral). Falou so-
bre renovação espiritual. “Es-
perem até que do alto sejam 
revestidos. É de lá que vêm as 
nossas forças para superarmos 
os desafios, sejam eles quais 
forem”, pregou. O orador en-
fatizou que os companheiros 
precisam “renovar as suas for-
ças, a palavra, as promessas 
justamente perante aquele 
que é imutável; o Senhor”.

Completando, deixou uma 
profecia em meio à pregação: 
“No meio da luta, ainda ha-
verá tempo do Senhor ceiar 
contigo. O ano não termina-
rá sem que você tenha o seu 

peixe assado para comer e 
o favo de mel. A porção da 
providência será destinada a 
cada um dos senhores con-
forme a necessidade pessoal 
e exercício pleno de fé”, ter-
minou, sob pentecostes.

Oração com o rosto no 
“pó”, envolvendo os membros 
da Presidência, encerrou os 
trabalhos matinais. 

PLENÁRIO TIMÓTEO
Sob a mesma união e pen-

tecostes, as irmãs se reuniram 
na Catedral, sob a liderança da 
missionária Lígia Marins Car-
doso e equipe. Após tratativas 
acerca dos pré-congressos re-
gionais e prestações de con-
tas, dentre outras pautas, to-
das destinaram atenção para a 
ministração da palavra santa. 
Deus trabalhou.

Pregou uma mensagem 
de poder e revestimento a 
missionária Sonia Fontes, ins-
trumento divino usado pode-
rosamente para falar com as 
líderes que atuam perante o 
ministério feminino em suas 
respectivas regionais.

Fotos: Célio Campos
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PR. MATHIAS: folha de bons serviços prestados à história da AD Perus

RESCALDO histórico: pastor, esposa e obreiros num culto festivo na sede setorial Jd. Russo

MINISTÉRIO CHORA A MORTE DE
UM DOS VICE-PRESIDENTES MAIS
EMBLEMÁTICOS DE SUA HISTÓRIA

DA REDAÇÃO – Partiu para 
a eternidade o pastor Mathias 
Gonçalves Pires, 91 anos, um 
dos pioneiros desde a funda-
ção da Assembléia de Deus do 
Ministério de Perus, ocorrida 
em 1947. Jubilado e vivendo 
seus dias finais recluso numa 
cidade interiorana das Minas 
Gerais, Mathias Pires, como a 
igreja convencionou-o chamar, 
escreveu a maior parte de sua 
história liderando a regional em 
vila Perus. Ali encaminhou os fi-
lhos para servir à obra. É pai do 
pastor Jonas Gonçalves Pires, 
hoje atuando n’outra denomi-

nação. Deixa a esposa, Ivone Pi-
res e mais três filhas envolvidas 
igualmente com a obra. O pas-
samento se deu na quarta-feira, 
6 de dezembro.

“Papai você foi meu he-
rói, meu mentor, tudo que sei 
a respeito de Jesus aprendi a 
seus pés. Meu caráter foi for-
jado através das suas atitudes, 
seu legado permanecerá para 
sempre, sua historia jamais 
será apagada. Agora, receba 
das mãos dAquele que tanto 
amou a coroa prometida afinal, 
o senhor não está chegando 
de mãos vazias”, postou Jonas 

Pires, aludindo-se a um dos hi-
nos que o pai mais gostava – o 
16 da Harpa Cristã (Despertar 
para o trabalho).

Dado ao evangelismo des-
de cedo, em suas veias corria a 
vontade em trabalhar para o Se-
nhor. Após o batismo, em 1955, 
sua chamada ministerial só se 
fez confirmar, vez que quatro 
anos mais tarde se tornaria 
evangelista. Alcançou a unção 
pastoral em 1964, num mo-
mento muito turbulento da his-
tória do país. Parceiro de todas 
as horas do pastor fundador do 
ministério, Benjamin Felipe Ro-
drigues, também falecido, doou 
muito de si para o agigantamen-
to ministerial. O “pa-
triarca” não escon-
dia de ninguém o 
apreço nutrido pelo 
colega.

Em 1971, após 
ter trabalhado e 
auxiliado perante 
várias igrejas em 
bairros localizados 
no entorno da sede 
nacional, acatou 
decisão superior e 
assumiu a vila Perus. De uma 
igreja modesta transformou-
-a em referência, tanto na or-
ganização eclesiástica quanto 
em termos de gestão pastoral. 
A repercussão foi notória. Os 
avanços também. E nessa onda 
positiva, surfou, ampliando o 
trabalho, se estabelecendo em 
vilarejos próximos, como jar-
dins do Russo, Alto do Russo, 
Manacás, Bamburral. Hoje, a 
regional transformou-se numa 
grande potência.

O templo-sede foi outra mar-
ca indestrutível da passagem do 
pastor Mathias Pires pelo clã de 
administradores que deram nor-
te ministerial à igreja, isso em 
meio aos momentos em que a 
saída era decidir como respon-
der à altura e rápido as deman-
das da membrasia que clamava 
por um templo digno, fator co-

mum naquele instante ao seg-
mento assembleiano, vez que 
cada ministério tinha a sua “ca-
tedral”. Belém, Brás, Ipiranga...

Para construir o templo-
-sede atual, decidiu-se em for-
mar uma junta pastoral, pre-
sidida pelo fundador, o pastor 
Benjamin Felipe Rodrigues, e 
composta por Francisco Alves 
dos Santos (vice-presidente), 
Mathias Pires (1º Secretário), 
Dorgival Ferreira da Nóbrega 
(2º Secretário) e Cícero José 
Fernandes (Tesoureiro). Enca-
beçaram o desafio em dezem-
bro de 1969. Em setembro de 
75, resultando de um trabalho 
conjunto, coordenado pelo en-

genheiro Vanderlei Fernandes 
Meirelles e o construtor Apare-
cido Prado, o templo-sede era 
entregue para ser inaugurado 
pela membrasia. Com muitas 
digitais de Mathias Pires, inclu-
sive.Sobretudo nos bastidores.

Atuante junto à criação de 
vários órgãos, contribuiu para 
a primeira grande estrutura-
ção administrativa destina-
da ao ministério, centrando 
forças e apoiando iniciativas 
que resultaram no instituto 
teológico (antigo ITPR), Con-
selho de Ministros, editora O 
Arado, CONAMPE, dentre ou-
tros departamentos em âmbi-
to ministerial. A mesma visão 
transportou para a regional 
vila Perus, estruturando-a em 
todos os sentidos.

Amigo, acreditava na juven-
tude, proporcionando oportu-

nidades para que novos obrei-
ros fossem forjados sob sua 
supervisão. Com base na Escola 
Bíblica Dominical e apreciador 
de back vocal’s, referendou no-
mes como Sudeli Donizete da 
Silva, Erivaldo Soares Souza, 
Joel Barbosa, Josias de Souza, 
Antonio Barbosa, Jonas Gonçal-
ves Pires para citar alguns no-
mes que encabeçam essa lista 
extensa de homens que apren-
deram a fazer a boa obra, tendo 
o respaldo pessoal e espiritual 
de Mathias Pires.

Em 90, quando em declara-
ções a este O Arado, mostrou 
um pouco da visão pastoral 
que defendia. Conferiu que “o 

apóstolo Pedro 
era líder entre os 
demais. Não en-
tremos no mérito 
se ele realmente 
teve ou não pri-
mazia em relação 
aos outros. O que 
é razoável é saber 
que ele teve papel 
importante junto 
à igreja primitiva. 
Precisamos apren-

der a apascentar os membros 
com cuidado, sem o uso da 
força tampouco nos tornarmos 
adeptos da ganância, vez que 
sobre a herança divina ninguém 
exerce domínio”, ensinou.

Já perto de partir para a eter-
nidade, o filho, pastor Jonas Gon-
çalves Pires, revelou que o pai 
adorava recordar suas trajetórias 
de vida e de ministério. “Quando 
ocorria o pôr do sol, ele se mani-
festava admirador daquela bele-
za, mantendo-se atento à chega-
da da escuridão e o automático 
surgimento das luzes artificiais. 
Ele era muito preso à luz, ao bri-
lho. Creio que agora brilha numa 
cidade resplandecente, habitan-
do uma casa que indicou para 
muitos, mediante a fé em Jesus 
ao tê-la ido preparar. Chegou a 
vez dele se mudar”, completou. 

(Célio Campos)

Fotos: Arquivo
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COMPONENTES se reuniram para eternizar o instante de realizações na casa de Deus

20 ANOS de grandes avanços espirituais foram devidamente celebrados pelas componentes do conjunto “Lírio dos Vales”

CULTOS demonstraram plena cooperação de todos; união, comunhão e participação

TEMPLO E CÍRCULO DE ORAÇÃO CELEBRARAM 17 ANOS DE VITÓRIAS EM PERUÍBE

IPANEMA II: INFORMES SOBRE O 20° ANIVERSÁRIO DO CONJUNTO “LÍRIO DOS VALES”

PERUÍBE/SP – Igreja per-
tencente ao setor localizado 
em Ouro Fino Paulista, Ribei-
rão Pires/SP, se valeu dos dias 
18 e 19 de novembro para 
render gratidão ao Pai em de-
corrência do 17º aniversário 
de existência do templo e do 
conjunto do círculo de oração. 
Momentos impactantes, onde 
a glória do Senhor superabun-
dou vidas e corações foram 
transformados.

Localizada no litoral sul de 
São Paulo, a igreja recebeu 
com alegria os que se dispuse-

ram em cooperar para o cres-
cimento da obra, sobretudo 
rendendo agradecimentos 
por mais um ano de grandes 
conquistas na seara espiritu-
al. Louvores, testemunhos e 
a ministração da palavra fo-
ram ocorrências que alegra-
ram o povo.

Fruto da obra missionária 
desencadeada pelo campo 
regional em Mauá, onde hoje 
preside o pastor Flávio Pena, 
a igreja recebeu-o com as de-
vidas honras, assim como a 
sua esposa e presidente regio-

nal do CIBEMP, a missionária 
Amanda Pena. Ambos se ma-
nifestaram, sendo gratos a 
Deus e reconhecendo os es-
forços locais para a grandeza 
do trabalho.

Várias caravanas passaram 
pela casa de Deus, invariavel-
mente, formadas por igrejas 
setoriais e mesmo outras que 
se encontram sob a adminis-
tração da regional mauaense. 
Destaque ao comparecimen-
to dos irmãos que servem ao 
Senhor na cidade de Francisco 
Morato/SP. Sem medir distân-

cia, desafiaram a estrada e 
adoraram ao Pai juntamente 
com o povo local.

A atribuição de pregar a 
palavra santa ficou a cargo 
do pastor Florisvaldo Eugênio 
Dias (Fco. Morato/SP), que foi 
usado poderosamente pelo 
Espírito Santo, compartilhan-
do as santas revelações que 
lhe fora dada. A glória divinal 
foi experimentada por todos, 
de modo que vidas foram 
transformadas e cativeiros vi-
rados para a glória do Senhor.

Domingo se processou o 

grandioso “Culto da Família”, 
onde todos os departamentos 
se apresentaram, com ênfase 
aos louvores congregacionais 
e hinos entoados pelas com-
ponentes do conjunto do cír-
culo de oração.

No setor, o pastor res-
ponsável é Paulo Moreira 
enquanto que a igreja em 
Peruíbe tem como dirigen-
te o pastor William S. Silva. 
Perante o departamento do 
círculo de oração, atua a 
esposa do líder, a diaconisa 
Rosangela Silva. 

SÃO PAULO/SP – Igreja li-
derada pelo pastor Manassés 
Cavalcante, o jardim Ipanema 
II ergueu mãos e vozes em dire-
ção ao trono de poder e glória, 
celebrando sob muita humil-
dade a passagem do 20º ani-
versário do conjunto do círcu-
lo de oração “Lírio dos Vales” 
e mesma data em se tratando 
do período existencial da igre-
ja. A festa, que sustentou a si 
excelentes cooperações, ocu-
pou as noites dos dias 18 e 19 
de novembro.

Inicialmente, as atenções 
se voltaram ao culto inaugural, 
assinalando mais um avanço 
do povo de Deus, sob a casa de 
oração que já perdura há duas 
décadas. Departamentos se 
alternaram nos louvores, tes-
temunhos foram compartilha-
dos, de forma que a alegria dos 
irmãos foi externada. A adora-
dora oficial da noite foi a jovem 

Isabele.
O tema que norteou as re-

flexões foi “Uma coisa pedi ao 
Senhor, e a buscarei: que pos-
sa morar na casa do Senhor 
todos os dias da minha vida, 
para contemplar a formosura 
do Senhor, e inquirir no seu 
templo” (Sl 27:4).

Após louvores e apresen-
tações por conta do dirigente, 
pastor Manasses Cavalcante, 
a palavra foi ministrada com 
poder e autoridade, figurando 

como preletor o pastor Rosiel 
Antonio.

Os dias que se seguiram fica-
ram à conta das irmãs para que 
manifestassem o tamanho da 
alegria que invadiu-as. Coorde-
nado por Edna Cavalcante, que 
atuou em conjunto com as líde-
res, Rosa Fagiolo e Maria Emília, 
o departamento ofereceu cul-
tos de qualidade ao Senhor.

Várias caravanas se apresen-
taram em meio às aniversarian-
tes. A glória celestial foi presen-

ciada por todos. Enquanto que 
o vocal “Lírio dos Vales” contou 
com a regência das irmãs Maria 
Cícera e Ana Cláudia, os adora-
dores Maicon Bonfim (sábado) 
e Débora (domingo), alterna-
ram oportunidades, adorando 
ao Redentor sob grande glória.

As noites festivas dedica-
das ao trabalho das irmãs con-
tou com o tema oficial “Não to 
mandei eu? Esforça-te, e tem 
bom ânimo; não temas, nem te 
espantes; porque o Senhor teu 

Deus é contigo, por onde quer 
que andares” (Js 1:9).

Sábado foi dia de todos me-
ditarem a palavra santa, a partir 
das inspirações que o Consola-
dor ministrou junto ao coração 
da missionária Mariana Costa. 
Foi usada poderosamente pelo 
Cordeiro na oportunidade.

Domingo, em meio ao “Cul-
to da Família”, o encerramento 
foi procedido, envolvendo to-
dos os departamentos da igreja, 
com ênfase ao vocal. A alegria 
pelas vitórias no decorrer das 
décadas foram rememoradas 
por muitas irmãs, mediante tes-
temunhos proferidos.

A ministração ficou por 
conta da missionária Míriam 
Barbosa, quando a bondade 
divina se manifestou, permi-
tindo que todos fossem reple-
tos da glória santa, culminan-
do com a plenitude espiritual 
sentida por todos. 

Duílio Oliveira

Fotos: Cícero Santana
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DC. REGINALDO dirige a igreja COOPª Luciane coordenou FERNANDA apoiou o evento MISSª Rosana pregou sábado MICHELLE pregou domingo

ORGANIZAÇÃO foi uma das marcas registradas durante a comemoração das irmãs jundiaienses: década

CÍRCULO DE ORAÇÃO “LÍRIO DOS VALES” COMEMOROU 10 ANOS EM VILA HORTOLÂNDIA

JUNDIAÍ/SP - Muitas lutas 
e batalhas espirituais travadas 
contra o inimigo de nossas al-
mas, porém, todas vencidas 
para honra e glória de Deus 

através de campanhas, orações, 
consagrações e cultos na “Tarde 
da Bênção”. Foi assim que se as-
sinalaram os dias em que se su-
cederam as festividades em alu-

são ao décimo 
aniversário do 
conjunto do cír-
culo de oração 
“Lírio dos Vales”, 
pertencente à 
igreja em vila 
Hortolândia. 
Ocuparam-se os 
dias 27, 28 e 29 
de outubro para 
tal finalidade.

A congre-
gação, que faz 
parte do setor 
de Jundiaí (li-
derado pelo 
pastor José Lo-
pes Guimarães 
e diaconisa 

Marinalva Laranjeira Guima-
rães), está ligada à regional em 
Campo Limpo Pta./SP. A lide-
rança local ficou a cargo da co-
operadora Fernanda Rodrigues 

Basílio. Na regência atuaram as 
irmãs Fabíola Borges e Gislaine 
Carvalho. A igreja tem como 
dirigente o diácono em ação 
pastoral Reginaldo Basílio.

A festividade ampliou a pre-
sença de Deus que se mostrou 
marcante e incontestável, seja 
pela adoração, testemunhos, 
disposição do conjunto anfi-
trião, bem como mediante as 
ministrações da palavra de for-
ma categórica, combatendo os 
sutis desvios e, com tudo isso, 
pôde-se presenciar o poderoso 
agir do Espírito Santo.

A divisa da festividade foi 
“Achará o Senhor mulher vir-
tuosa?” (Pv 31:10). E a partir 
do anunciado bíblico maravi-
lhoso, as líderes, Luciane Ba-
sílio Souza (cooperadora) co-
operaram como ministras da 
palavra. Na abertura do con-
clave, sexta-feira, 27, pregou a 

missionária Iraildes Palma (AD 
Min. Belém). Sábado foi a vez 
de todos ouvirem a pregação 
apresentada pela missionária 
Rosana Ribeiro dos Santos (Jd. 
América - Várzea Pta.); e no 
culto de encerramento, no do-
mingo, coube à irmã Michelle 
Corrêa (Jd. Promeca - Várzea 
Pta.) revelar mistérios santos 
à luz da palavra santa.

Em resumo, durante os 
dias comemorativos se cons-
tataram grande renovo espiri-
tual e salvação de almas. Sem 
dizer da óbvia presença divina 
perante os seus, transforman-
do vidas e virando cativeiros, 
o que permitiu com que al-
mas descansassem nas ricas 
promessas celestiais que o Pai 
reafirmou em contato íntimo 
com os seus filhos.

(Com colaboração de Je-
ferson Lopes)
Fotos: Jeferson Lope
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O AGIR divino foi algo quase que inexplicável durante a festa em que se comemorou dez anos do conjunto

MOMENTO cívico fez parte da organização: união sul americana

OBREIROS se confraternizaram com os irmãos paraguaios

IRMÃS adoraram ao Pai sob grande inspiração: celebração

DEZ ANOS DE VITÓRIAS. FOI O QUE CELEBROU O CONJUNTO
“ROCHA ETERNA”. NO NINHO VERDE

PENTECOSTES NO SÉTIMO CONGRESSO GERAL DE IRMÃS INTERCESSORAS NO PARAGUAI

SÃO PAULO/SP – Congre-
gação pertencente ao setor 
em vila Rosina (Caieiras/SP), a 
igreja no jardim Ninho Verde, 
bairro paulistano que divisa 
com o município caieiren-
se, se reuniu e com todo 
vigor comemorou o décimo 
aniversário do conjunto do 
círculo de oração “Rocha 
Eterna”. Dias de apoteose 
celestial revelada perante 
os que em elevado número 
ocuparam as dependências 
da igreja, que tem como res-
ponsável o pastor (em pro-
va) Nildo Gomes Bonfim.

As cooperações foram ma-
ravilhosas. O líder setorial as-
sinalou presença, assim como 
pastor presidente da regional 

caieirense, Eliziário Santos. O 
ministro se fez acompanhar da 
esposa, a missionária Salena, 
que é a presidente do CIBEMP 
em âmbito regional. Presen-
ças que alegraram o povo e 
fizeram com que a comunhão 
fosse mais estreitada.

Liderando o trabalho local, 
a missionária Eliete Bonfim, se 
cercou de atuantes auxiliares, 
como as líderes do conjunto, 
cooperadoras Marli Gomes 
Gualter e Helena da Silva. Na 
regência do vocal trabalharam 
Val, Sandra e Eliete. 

Adorando ao Pai, além do 
vocal aniversariante, esti-
veram em ação as cantoras 
Nilda e Silvana Oliveira. O Se-
nhor usou-as poderosamen-
te, assim operou diante das 
canções apresentadas pelo 
conjunto de louvores local e 

conjuntos visitantes.
O tema que conduziu to-

dos às grandes reflexões foi 
“Aquietai-vos e sabei que eu 
sou Deus “Sl 46:10), combina-
do com a divisa “E disse: se 
ouvires atento a voz do Se-
nhor teu Deus...” (Êx 15:26).
Nele os oradores se inspira-
ram para adorar a face do 
Mestre, evidenciando-o jun-
to á congregação dos justos. 
A missionária Valdecir Salo-
mão (vice-presidente do CI-
BEMP), por exemplo, pregou 
em uma das noites.

Marcante, o trabalho si-
nalizando os 10 anos do con-
junto perante a igreja ocu-
pou as noites dos dias 17 e 
18 de setembro. 

CIUDAD DEL LESTE – Sob o 
tema “Revestindo-se da graça” 
(Ef 4:12), integrantes do con-
junto integrado envolvendo cír-
culos de orações em terras pa-
raguaias promoveram a sétima 
edição do congresso geral de 
classe, quando o Senhor derra-
mou poder e glória sobre vidas. 
Para tanto, foram utilizados os 
dias 18 e 19 de novembro.

Avivados, cultos foram cele-
brado debaixo de forte mover 
pentecostal. Enquanto o líder 
geral em terras paraguaias, o pas-
tor Gílson Matias e obreiros ofe-
receram apoio em nível de reta-
guarda, a sua esposa, missionária 
Mirian Matias se encarregou de 
atuar diretamente junto à festi-
vidade. A missionária Margarita 
Soza ajudou-a, juntamente de 
demais irmãs que figuraram na 
Comissão Organizadora.

Em meio aos dias de come-
morações pelas vitórias contabi-
lizadas, o trabalho recebeu ex-
pressiva cooperação de irmãos 
que deixando a sede regional 
em Parada de Taipas, São Paulo, 
rumaram para a sede na cidade 
paraguaia e louvaram a Deus pe-
las misericórdias destinadas aos 
irmãos guaranis. Caravanas de 
Acaray e Presidente Franco com-
pletaram o rol dos visitantes.

Pelo CIBEMP regional, a mis-
sionária Terezinha Santos assi-
nalou presença, manifestando 
apoio ao acontecimento que foi 
um marco na vida das irmãs lo-
cais. Outras membros do traba-
lho feminino em âmbito setorial, 
como a missionária Josefa Leal 
Santos igualmente manifestaram 
comparecimento. Nadir Tiago, 
que é membro da diretoria na-
cional do CIBEMP, representou 

a missionária Ligia Cristina Ma-
rins Cardoso. Outros membros e 
obreiros registraram presenças. 
O pastor Davi dos Santos, repre-
sentou o pastor presidente regio-
nal, Wagner Luis dos Santos, no 
trabalho internacional.

Deus trabalhou poderosa-
mente. Dos louvores (Ireni Ma-
chado, “Cantores Celetiais” e o 
grupo unido de louvores da re-
gional Taipas) às mensagens pre-
gadas, todos contemplaram as 
fortes mãos do Pai se mantendo 
estendidas, de forma que teste-
munhos, adorações e pregações 
de mensagens se transformaram 
em bálsamo, curando feridas 
existentes nas almas de muitos 
que recorreram ao Senhor e nele 
encontraram soluções para os 
problemas.

“Sou grato ao Senhor por 
tudo. Pelo apoio da Presidência, 
do CONAMEPE, da regional em 
Parada de Taipas, pelo amor e 
presença constante dos irmãos 
junto ao trabalho missionário que 
desenvolvemos. Que cada um 
seja devidamente recompensado 
pelo Eterno. Temos muitas bata-
lhas – muitas de ordem espiritu-
ais – para enfrentar mas junto das 
providências divinas e parcerias 
estabelecidas, nossa caminhada 
se torna mais amena. A vitória é 

nossa pelo sangue de Jesus”, resu-
miu o pastor Gílson Matias.

(Colaborou Célio Campos Fi-
lho, de Ciudad Del Leste)

Célio Campos

Fotos: Célio Campos Filho
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COMPONENTES em atuação durante culto que comemorou os 18 anos desde a criação do departamento

PODER do alto invadiu vidas, transformou corações e mudou caráter de muitos pelo poder da palavra

METUSALÉM abençoou vidas na noite

WELLINGTON: instrumento

ADORAÇÕES fizeram larga diferença

ALINE louvou sob emoção

FELIPE elogiou os adolescentes ao falar ADELSON tem feito grande trabalho

NA FLAMENGO, ADOLESCENTES “KADOSH” AGRADECERAM AO SENHOR PELO 18º ANIVERSÁRIO

APOTEOSE FOI MARCA DO PRÉ-CONGRESSO DA UMADEMP
NA SEDE REGIONAL EM MAIRIPORÃ

SÃO PAULO/SP – 18 anos 
em três dias de grandes 
adorações, testemunhos, 
louvores e manifestações da 
glória santa decorrente das 

mensagens pregadas.
Assim foram as celebrações 

que assinalaram a passagem 
do 18º aniversário existencial 
do conjunto de adolescentes 
“Kadosh”, órgão oficial da sede 
setorial em vila Flamengo. A 
liderança da igreja está sob a 
responsabilidade do pastor Is-
mael Avelino e foram reserva-
dos os dias 10, 11 e 12 de no-
vembro para tal finalidade.

O departamento, liderado 
pelo cooperador Adelson Farias 
de Lima e Rebeca Lima, come-
morou as bênçãos recebidas 
de Deus, escolhendo como te-
mas “Cheios do Espírito Santo” 
(At 2:4). Na regência do vocal 
atuaram Thaís Paixão e Rebeca 
Farias. Líder do pré-CAMP na 
regional Centro, o diácono Feli-
pe Barros, compartilhou alegria 
junto aos aniversariantes.

Várias igrejas do entorno 
da sede setorial assinalaram 

presenças nos dias festivos. 
Cada participação rendeu ado-
rações, vez que os conjuntos 
de adolescentes tiveram opor-
tunidades de entoar louvores 
ao Rei. A esses se juntaram os 
convidados especiais para lou-
var, Rodrigo Rogério e Esdras 
Rian. O grupo de louvores local 
também fez a sua parte, contri-
buindo perante o evento.

A garotada experimentou 
dias maravilhosos na presença 
divina. Os oradores, evangelista 

Metusalém Costa (Cabreúva/SP), 
Thiago e o diácono Thiago Rufino 
(São Paulo), foram os portadores 
das mensagens que trabalharam 
vidas e modificaram corações. 

Deus foi infinito em misericórdia 
e compaixão, atuando em cada 
coração, sobretudo transforman-
do realidades e dotando bocas 
com um novo cântico.

MAIRIPORÃ/SP – Movi-
dos pela união, participação e 
adoração, jovens que servem 
ao Senhor em vários setores 
que formam a regional mairi-
poranense, promoveram nos 
dias 10 e 11 de novembro o 

pré-congresso da União de 
Mocidade da Assembléia de 
Deus do Ministério de Perus 
(UMADEMP). Dias em que o 
poder divinal tomou conta 
dos espíritos, almas e cor-
pos. Sensacional!

Liderada pelo pastor David 
Habacuque, a regional se pre-
parou para acomodar o gran-
de evento anual dos mance-
bos, vez que todos os demais 
departamentos assinalaram 
presenças, cooperando para 

que o feito alcançasse o espe-
rado êxito. E assim foi. 

Louvores de qualidade se 
fizeram ouvir. Pelos congres-
sistas, caravanas convidadas 
(Campo Limpo Pta., Catedral 
e Mauá) e cantores que abri-
lhantaram os cultos, como fi-
zeram Maicon Bonfim e Aline 
Miranda. Foram determinan-
tes para que a festa se com-
pletasse em grau elevado no 
tocante às adorações.

A palavra divina foi prega-
da ser quaisquer reservas. Os 
oradores, pastores Adcarlos 
Kayton e Wellington Dias, fo-
ram instrumentos valorosos 
para exortar, consolar e edi-
ficar a massa humana que 
deixou o evento totalmente 
transformada. Pregaram sob 
o tema oficial “Deus está 
aqui” (Gn 28:16).

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação
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NAVE da sede regional foi praticamente tomado pelo elevado número de componentes junto ao vocal do CIBEMP

TEMPLO conviveu com superlotação durante os cultos comemorativos: vitórias UNIÃO dos obreiros tem sido o segredo do sucesso alcançado pela Regional

PR. ISAÍAS preside a igreja PR. ANTONIO foi o preletor

MISSª Cristina Maranhão
MISSª Andreia Oliveira

DEUS BRADOU COM PODER E FORÇA PERANTE O PRÉ-CIBEMP NA REGIONAL EM MONTE MOR

MINISTÉRIO COMPLETOU QUATRO ANOS EM NÍVEL EXISTENCIAL NA CIDADE DE CATANDUVA

MONTE MOR/SP – Realiza-
do nas noites dos dias 10 e 11 
de novembro, a edição anual 
do pré-Congresso de Irmãs 
Beneficentes Evangélicas 
do Ministério de Perus (CI-
BEMP), foi benção perante 
a vida de cada uma das cen-
tenas de figurantes junto ao 
evento comemorativo e de 
maior fator exponencial em 
se tratando de ministério fe-
minino em âmbito regional. 
O tema que embalou a con-
fraternização foi “Mulheres 
andando dignamente diante 
do Senhor” (Cl 1:10).

Formada por igrejas esta-
belecidas em cidades como 
Capivari, Hortolândia, Cam-
pinas e Sumaré, a regio-
nal Monte Mor, à época do 
acontecimento esteve sob a 
coordenação geral da mis-
sionária Marilene L.G.Soares, 
assessorada pelas membros 
de diretoria, Rosely Chiquesi,  
Claudete R. Justino, Maria Ap. 
Gomes e Andréia Lúcia M.do 
Amaral. Na regência trabalha-
ram Suely Freire, Marcilene 
Pereira, Daiane e Adriely.

Após dar o evento como 

inaugurado, o então pastor 
presidente regional, Jair Xa-
vier Soares, passou a liderança 
do trabalho às irmãs. Usadas 
pelo Senhor e competentes 
nas funções desempenha-
das, foram imprescindíveis 
para que o Senhor trabalhas-
se com a propriedade em 
que se constatou. Além do 

vocal, adoraram ao Mestre 
as cantoras Taís Antunes e 
Fabrícia Andrade.

Com autoridade recebida 
desde o alto céu, foi convida-
da e compareceu com alegria 
para ministrar a poderosa pa-
lavra divina a missionária Cris-
tina Maranhão (Catedral). Dis-
correndo sobre o versículo de 
João 15:16 (Não me escolhes-
tes vós a mim, mas eu vos es-
colhi a vós, e vos nomeei, para 
que vades e deis fruto, e o 
vosso fruto permaneça; a fim 
de que tudo quanto em meu 
nome pedirdes ao Pai ele vo-
-lo conceda), foi vaso de honra 
perante o altar de glórias e o 
resplendor do Senhor tomou 

conta da casa.
Sábado, sob a mesma união 

e foco, o povo voltou ao templo 
e as adorações foram prenún-
cio daquilo que Deus operaria 
no culto festivo. Vários louvo-
res congregacionais se fizeram 
ouvir, assim como os hinos 
entoados pelo vocal sob gran-
de emoção. Cooperou com as 

adorações a cantora D’neia 
Bionde (Franco da Rocha/SP)

Cheia da graça divina, a 
oportunidade em pregar ficou 
à conta da missionária An-
dreia Oliveira (Mauá/SP), mi-
nistrando sobre o tema. Jesus 
operou, vidas foram tocadas, 
mudadas, corações visitados 
pelo poder do Espírito Santo 
que ainda patrocinou muitas 
renovações, consolando vidas 
que se renderam às verdades 
bíblicas compartilhadas.

Ao término, a então coor-
denadora geral, missionária 
Marilene L.G.Soares, chamou 
todos á reflexão, elogiando os 
esforços concentrados concer-
nente à união das irmãs em 
torno do evento de maior am-
plitude a congregar mulheres 
no ministério que é o CIBEMP. 
“Fica a palavra de eterna grati-
dão por tudo quanto as irmãs 
fizeram, trabalhando, coope-
rando, se esforçando para que 
a obra fosse como foi a grande 
e única beneficiada perante os 
olhos do Senhor”, destacou, 
sob profunda emoção.

(Com reportagem de Li-
vian Cardoso, de Monte Mor)

CATANDUVA/SP – Em 25 de 
novembro, mediante robusto 
comparecimento de membros 
e convidados, a sede regional 
local, presidida pelo pastor Isa-
ías de Oliveira, ergueu as mãos 
aos céus e bradou com alegria a 
satisfação de colecionar vitórias 
pelo quarto ano consecutivo. O 
ministério se tornou realidade 

na cidade em 4 de novembro de 
2013. O Eterno falou poderosa-
mente com o seu povo.

Lágrimas de contentamento, 
rescaldo de memória pelos fei-
tos, superações e desafios ultra-
passados fizeram parte do culto 
através dos testemunhos que 
os irmãos alternaram em meio 
à noite de prodígios. A isso se 

somaram louvores – congre-
gacionais e os praticados pelos 
departamentos organizados – 
manifestando a alegria de uma 
marcha ininterrupta.

Líder, o pastor presidente 
salientou que o Senhor prepa-
rou a data como promessa em 
destinar bênçãos ao povo. “E 
é a sua, a minha, a nossa fide-
lidade que resulta em tantas 
vitórias. Hoje é noite de agra-
decer”, recordou, visivelmen-
te emocionado.

Prestigiando o aconteci-
mento e representando a Pre-
sidência compareceu o pastor 
Antonio Lopes da Silva (Ca-
tedral). O ministro foi o vaso 
escolhido pelo Salvador para 
pregar a gloriosa palavra e as-

sinalar, de maneira concreta, 
mais um ano de vida e vitó-

rias acusadas pela igreja em 
âmbito regional.

Fotos: Livian Cardoso

Fotos: Divulgação
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ASSUNTO arregimentou as atenções dos irmãos vez se tratar de dados que contribuem para uma vida sadia

IRMÃS são provas de tudo quanto o Senhor tem operado em âmbito regional: nove anos de provas espirituais

PRESIDENTE incentivou irmãos à palestra

LENE adorou com muita força

MICHELLE durante ministração

COMPARECIMENTO de membros e convidados superlotou o templo-sede

CATEDRAL: ESCOLA DOMINICAL REALIZOU ENCONTRO PAUTANDO O SIGNIFICADO DO “NOVEMBRO AZUL”

CÍRCULO DE ORAÇÃO “VITÓRIA EM CRISTO” COMPLETOU NOVE ANOS NA REGIONAL PORTO FELIZ

Se outubro praticamente 
todos os pontos de destaque e 
alcance aos olhos se “vestem” 
de rosa para alertar a necessi-
dade das mulheres se preveni-
rem contra o câncer de mama, 
novembro é um mês dedicado 
à conscientização e prevenção 
do câncer de próstata, além 

de assuntos relacionados à 
saúde do homem. Os locais 
geralmente são os mesmos, 
porém, “trocam de roupa”, 
estampando o azul. A Escola 
Bíblica Dominical (EBD) da Ca-
tedral não ficou de fora, ao or-
ganizar um encontro temático 
alusivo à data.

 Graças a um trabalho 
muito competente, a Equi-
pe de Eventos promoveu um 
encontro no dia 12, reunindo 
os irmãos. Para começar, foi 
servido um delicioso café da 
manhã. Depois, o urologista 
João Roberto Paladino (Hos-
pital Pérola Byington), pales-

trou acerca da saúde do ho-
mem, bem como informações 
gerais e específicas sobre o 
câncer de próstata, além de 
esclarecer os irmãos, que pu-
deram sanar dúvidas de uma 
forma muito interativa. 

Em seguida, a psicana-
lista, doutora Carmen Lúcia 
(AD Lapa), explanou sobre a 
família e acerca dos valores 
familiares perante os olhos 
de Deus e sob à luz da pala-
vra. Foi um momento de re-
flexão e reavaliação. 

Para que esse encontro 
fosse realizado, a Equipe de 
Eventos contou com parcerias 
importantes, como da Presi-
dência, o Superintendente da 
EBD da Catedral, pastor Ge-

remias Tiófilo Pereira, demais 
membros da diretoria da esco-
la e em especial os alunos que 
ao comparecerem em elevado 
número, hipotecaram qualida-
de aos debates promovidos. 

PORTO FELIZ/SP – Sob o 
tema “Mulheres em busca da 
glória de Deus” (Êx 33:18), o 
departamento de intercessões 
da sede regional festejou, com 
temor e tremor, a passagem 
de mais um aniversário – o 
nono – perante o trono de po-
der e graça. Para tanto foram 
utilizados os dias 18 e 19 de 
novembro, mediante um com-
parecimento espetacular de 
membros, convidados e ou-
vintes da palavra divina.

Presidente regional, o 
pastor Gilmar Soares e seus 

obreiros se colocaram na re-
taguarda, possibilitando que o 
ministério feminino desempe-
nhasse as ações em meio aos 
dias comemorativos. Assim 
que o trabalho foi dado como 
aberto, a liderança foi expan-
dida à coordenadora regional, 
diaconisa Ivone Alencar. Junto 
da líder, diaconisa Cleocione 
Lima, trabalharam em sintonia 
com as demais membros da 
diretoria e o Senhor operou.

Vários louvores foram en-
toados ao Pai celeste. O vocal, 
regido pelas irmãs Ivone e Ra-
quel, se preparou com mui-
to empenho e reservou uma 
coletânea de hinos sacros em 
louvor ao Senhor. Juntas, as 
adoradoras Lene Rodrigues e 
Adriana Branca, engrossaram o 
rol dos que clamaram ao Eter-
no, apresentando sacrifícios 
através dos louvores que cui-
daram de entronizar o Mestre. 
O poder foi manifestado, a gló-
ria tomou conta e todos foram 
poderosamente transforma-
dos pelo resplendor de glória 
que tomou conta da igreja.

 Mas não foi apenas de lou-

vores que a festividade consis-
tiu. O Consolador tinha muito 
para distribuir aos corações, 
através das ministrações da 
palavra que liberta, refrigera, 
acalma e assegura certeza de 
salvação de nossas almas.

No culto inaugural, a res-
ponsabilidade ficou à conta 
da diaconisa Michelle Correa, 
instrumento de bênçãos que 
foi através das inspirações 
que o Salvador ministrou em 
seu coração, repartindo com 
os demais.

Já no culto de gratidão, co-
memorado domingo, paralela-
mente ao “Culto da Família”, 
o Redentor preparou meios 
e maneiras para que o pas-

tor Júlio Casselato pregasse a 
sua palavra bendita, reiteran-
do que “somente mediante 
a sensação de viver-se sob a 
graça e seus efeitos a igreja 
conseguirá vencer os desa-
fios que o mundo apresenta a 
cada instante”, salientou.

“Foi coisa do céu o que o 

Senhor fez durante o trabalho. 
Batismo com o Espírito Santo, 
muita gente renovada, grandes 
coisas o Eterno fez nesses dois 
dias festivos que certamente 
entraram para a história do 
ministério feminino em nossa 
sede regional”, avaliou o pastor 
Gilmar Soares, radiante.

Fotos: Mídia AD Perus

Fotos: Divulgação
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CULTO inaugural prestigiou o CIBEMP e teve ministração do pastor Antonio Lopes; dependências da sede foram todas ao longo dos dias pelos irmãos que se alegraram diante do comparecimento dos obreiros do Senhor

ALEGRIA foi contagiante por tudo quanto operou o Pai ao longo dos dias comemorativos: superações

LIDERANÇA se mostrou grata a cada vitória concedida no período; cooperações foram notadas

Mãos divinas estendidas durante cultos
comemorativos à EBFO e pré-CIBEMP em São Simão

C O N J U N T O

SÃO SIMÃO/GO – Os dias 
3 e 4 de novembro marcaram 
positiva e espiritualmente a 
regional local que promoveu 
e hospedou a quinta edição 
da Escola Bíblica Fraternal de 
Obreiros (EBFO) e do pré-Con-
gresso de Irmãs Beneficentes 
Evangélicas do Ministério de 
Perus (CIBEMP). A regional de 
Bragança Paulista/SP, ofere-
ceu suporte aos irmãos para 
que o evento ganhasse a devi-
da repercussão.

O Senhor foi fiel às promes-
sas que fez. O povo chegou jun-
to, obreiros e líderes se inscreve-
ram e asseguraram uma ótima 
edição da EBFO, assim como as 
irmãs não deixaram por menos, 
garantindo um CIBEMP maravi-
lhoso, sinalizado pela presença 
do Eterno. A regional em Rio 
Verde/GO foi outro destaque, 
cooperando nos cultos.

A festividade foi aberta sob 
grande alegria. Presidente da 
regional bragantina, o pastor 

Moises de Paula e a espo-
sa, missionária Rosemary de 
Paula, assinalaram presenças, 
cumprimentando os irmãos e 
elogiando a garra demonstra-
da para que o programado se 
cumprisse conforme as expec-
tativas traçadas.

A igreja se maravilhou pe-
rante os louvores do vocal, re-
gido com maestria pelas irmãs 
Neila Alves e Jakeline Barbosa. 
A essas vozes se juntaram o trio 
“Peniel”, a cantora Raquel e os 

adoradores que completaram a 
caravana de Bragança Paulista.

A missionária Fátima Lo-
pes (Catedral) viajou junto 
do esposo, o pastor Antonio 
Lopes. Representaram a Pre-
sidência perante o aconteci-
mento festivo. Atuaram como 
preletores durante os cultos 
do CIBEMP. Na regional, o de-
partamento tem como líderes 
as irmãs Maria do Carmo e 
Rosi (ambas diaconisas).

Em se tratando de EBFO, as 

experiências e conhecimen-
tos compartilhados junto aos 
obreiros e demais lideranças 
ficaram a cargo dos obreiros 
bragantinos, Edemílson da 
Silva Brasilino e Marcos Pau-
la dos Santos. Momentos de 
grande troca de conhecimen-
tos à luz da palavra.   

O ato festivo se encerrou me-
diante as apresentações de coo-
peradoras, diáconos, diaconisas e 
posse da diretoria regional do CI-
BEMP para mais uma temporada.  

SÃO PAULO/SP - Nos dias 
13, 14 e 15 de outubro, o 
conjunto “Brilho Celeste”, 
órgão oficial da congregação 
Sol Nascente, regional Jara-
guá, promoveu grande ce-
lebração regada a louvores, 
testemunhos e adorações 
para marcar os 19 anos de 
incontáveis vitórias. 

Concorridos e bem co-
operados, sobretudo por 
membros locais, os cultos 
permitiram que todos experi-
mentassem a presença do Ex-
celso. A cada louvor, tanto os 
executados pelo conjunto ani-
versariante como os oriundos 
daqueles que cuidaram em 
apresentar-se na qualidade de 
convidados, interferiram dire-

tamente nos corações, levan-
do-os ao pleno reconhecimen-
to das misericórdias santas 
reveladas no período.

Prestigiando o aconteci-
mento, o pastor presidente 
regional Fernando Sartini e 
sua esposa, a missionária Luci 
Sartini, testemunharam a gló-
ria revelada em meio à igreja. 
O tema oficial foi “Mulheres 
adorando com excelência”, 
oferecendo razões para que a 
palavra fosse ministrada pelas 
missionárias Eliana Camilo, 
Carol e Maria de Jesus. Con-
versões foram registradas.

A congregação no Sol Nas-
cente está sob a responsabili-
dade do pastor Edivaldo Soa-
res e da diaconisa Zilma.

BRILHO CELESTE
S E  T O R N O U  G R AT O  P E L A
19ª VEZ NA CONGREGAÇÃO

SOL NASCENTE

Fotos: Duílio Oliveira

Fotos: Natanael Souza
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DESDE  a tenra idade infantos-juvenis vêm sendo instruídos em servir mais e melhor o Criador: temor

EV.MARCELO pregou na abertura LIDERANÇA se animou com tudo quanto fez o Senhor durante a celebração

ASSISTÊNCIA superou as expectativas quanto ao comparecimento notado

MISSª Jacira foi oradora, compartilhando experiências com as mulheres

ENCERRAMENTO foi muito divertido e ao mesmo tempo sob interatividade

INFANTOS-JUVENIS SE MARAVILHARAM DURANTE PRÉ-CAMP NA SEDE REGIONAL EM SANTO AMARO

REGIONAL JARDIM CACHOEIRA PROMOVEU ENCONTRO ENVOLVENDO CASAIS

SÃO PAULO/SP – Nos dias 1 
e 2 de setembro, a sede regio-
nal local, presidida pelo pastor 
Marcelo Nascimento, rendeu 
agradecimentos ao Senhor, 
ao promover a quinta edição 
do pré-Congresso de Adoles-
centes do Ministério de Perus 
(CAMP). O evento novamente 
impactou os participantes e 
cooperou de uma forma po-
sitiva para que a igreja fosse 
cheia do Espírito Santo.

O eixo temático do traba-
lho acompanhou o congresso 
nacional, ou seja, “Adolescen-
tes que influenciam, sendo sal 
e luz” em compasso com a di-
visa “Fala Senhor porque o teu 

servo ouve” (1º Sam 3:9b). 
Ingredientes espirituais de 
grande qualidade que colo-
cados à mesa, serviu a todos, 
mitigando sede e alimentan-
do famintos da poderosa pa-
lavra da verdade.

De há tempos sendo pre-

parado, o evento reuniu mui-
ta gente. Embalados pelos 
testemunhos e adorações, 
componentes do vocal expe-
rimentaram o “melhor da ter-
ra”, ao serem alcançados por 
palavras proféticas, promes-
sas de bênçãos e proteção à 
luz dos caminhos santos. To-
dos se maravilharam, bradan-
do sem dó o nome santo do 
Todo Poderoso.

Na abertura dos trabalhos, 
o orador oficial da noite foi o 
evangelista Marcelo Andrade 
(AD Belém). Foi usado pelo 
Eterno, compartilhando reve-
lações recebidas desde os al-
tos céus e materializando-as 

junto à massa que deixou as 
dependências do templo-sede 
repleta de gozo e alegria.

O sábado, como se espera-
va, confirmou as expectativas, 
quando o templo voltou a ser 
pequeno em meio a tantos 
adolescentes uniformizados, 
vibrando e clamando a todos 
os pulmões que só o Senhor 
é Deus. Uma maravilha! Líder 
do CAMP na regional Centro, 
o diácono Felipe Barros re-
presentou o presidente na-
cional do órgão, pastor André 
Bueno. Também membro da 
diretoria na regional Mairi-
porã/SP, o adolescente Thia-
go Oliveira acusou presença, 
prestigiando o culto.

Após louvores apresenta-
dos pelos vocalistas e conjun-
tos convidados, as cantoras 
também tributaram honra 
ao Mestre. Fabiana Cardoso, 
Leidyane, Letícia, Beatriz Oli-
veira e Keila Ribeiro se inter-
calaram nas oportunidades e 
o fogo caiu em meio á congre-
gação dos justos.

A palavra oficial da noite 
ficou a cargo do pastor (em 
prova) Fernando Cardoso. O 
Senhor operou, de maneira 
que corações foram tocados 
poderosamente pelo Consola-
dor. Renovações e conversões 
cuidaram de cravar positiva-
mente o desenrolar da cele-
bração regional.

SÃO PAULO/SP – Regional 
presidida pelo pastor José An-
tonio de Farias Filho, o jardim 

Cachoeira promoveu a primeira 
palestra para casais e noivos, à 
luz de temas atuais e utilizando 

por base os mandamentos divi-
nos. Rentável sob vários aspec-
tos, o acontecimento se tornou 
realidade em 23 de setembro.

Na primeira etapa, os casais 
foram divididos entre homens 
e mulheres, cada qual com os 
seus respectivos palestrantes. 
Aos irmãos as considerações fi-
caram por conta do pastor José 
Antônio de Farias Filho, que dis-
correu acerca da educação de 
filhos, amor no casamento den-
tre outros temas. “Os filhos são 
bênçãos de Deus, mas não se 
pode negligenciar o casamento; 
tudo tem seu momento certo. 
A mulher precisa também de 
atenção”, recordou. 

Às irmãs, quem ministrou 
foi a missionária Jacira Mas-
carenhas (Catedral). Explicou, 
à luz da palavra, acerca de 

pecados, higiene e saúde da 
mulher. Com dinâmicas e abor-
dando problemas conjugais, 
não deixou de falar sobre a 
importância da comunicação e 
união entre os cônjuges. 

Como coordenadores do 
evento atuaram o evangelista Ed-
valdo Alves e esposa, diaconisa 
Aila Souza, pastor Eliezer Ribeiro 
(vila Sabrina) e esposa, a diaconi-
sa Débora Ribeiro. Auxiliando nas 

tarefas atuaram as irmãs Débora 
Fernandes e Rosiléa Peixoto. 

Sob o objetivo de unir e re-
novar a relação amorosa, os 
casais foram submetidos às tra-
dicionais declarações de amor e 
em decorrência ganharam brin-
des. Para não ficar somente em 
palavras, os organizadores pre-
pararam um jantar com direito 
a distribuições de presentes 
surpresas.

Fotos: Andrea Montovani

Fotos: Divulgação
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SEDE mauaense se tornou pequena perante o elevado grau de comparecimento de irmãs dispostas a adorar

MEMBROS do conjunto de jovens “Lírio dos Vales”, que renderam graças ao Senhor

NA SEDE MAUAENSE, CÍRCULO DE ORAÇÃO CHEGOU AOS 35 ANOS DE FORMA VITORIOSA

MOCIDADE SE ALEGROU 
DURANTE FESTIVIDADE 
ANUAL NA CONGREGAÇÃO 
JARDIM DAMASCENO III

MAUÁ/SP – De 5 a 8 de ou-
tubro, foi comemorado o 35º 
aniversário do círculo de oração 
“Rosa de Saron”, órgão oficial 
da sede regional local. O even-
to festivo foi concebido sob o 
tema “Mulheres aquietai os 
vossos corações” e combinan-
do com a divisa extraída junto 
ao Salmos 46:10. Com esse con-
junto de enunciado oportuno, 
todos foram abençoados.

Inicialmente, o pastor pre-
sidente regional, Flávio Pena, 
referendou-se ao exímio tra-
balho realizado pelas mulhe-
res de orações, reconhecen-
do-as como “pilares da obra 
santa”. Depois de apresentar 
cada uma em relação ao cargo 
que ocupa junto ao departa-
mento, passou o trabalho para 
que a líder, diaconisa Maria 

das Graças, cooperadora Gise-
le, irmãs Célia Regina e Maria 
Aparecida dessem sequência 
ao evento. Atuaram sob a su-
pervisão geral da missionária 
Amanda Pena.

Além do vocal que foi um 
destaque a parte em meio 
às apresentações feitas, con-

vidados também brilharam, 
refletindo a luz divina. A can-
tora Amanda adorou de uma 
forma tremenda, louvando e 
bendizendo ao nosso Deus. A 
orquestra “Louva Som” par-
ticipou de forma relevante 
em todos os louvores ento-
ados pelo conjunto. A regio-

nal trouxe a sua participação 
mediante um grupo de irmãs 
louvando de forma integra-
da. A glória desceu na igreja 
e o Espirito Santo passeou 
livremente entre o povo du-
rante os momentos de ado-
rações envolventes.

Na noite inaugural, a serva 

do Eterno que recebeu a ins-
piração desde os altos céus foi 
a missionária Eliana Camilo, 
trazendo uma reflexão para 
todas as irmãs presentes. Foi 
bem em suas palavras dirigi-
das aos presentes e sob a gló-
ria e autoridade divina, exer-
ceu de fato o papel restrito 
aos mensageiros do reino.

Domingo foi processado o 
encerramento do trabalho. O 
“Culto da Família” foi um mar-
co em meio a vida de muitos. 
Após todos os departamentos 
apresentar louvores ao Pai, o 
espaço foi devida e merecida-
mente assegurado ao conjun-
to “Rosa de Saron”. Coube à 
missionária Andreia Oliveira 
(YTlocal) pregar uma mensa-
gem que falou aos corações 
de forma profunda.

SÃO PAULO/SP - Sob o 
tema “E não sede conforma-
dos com este mundo, mas se-
des transformados pela reno-
vação do vosso entendimento, 
para que experimenteis qual 
seja a boa, agradável e per-
feita vontade de Deus” (Rm 
12:2), de 1 a 3 de setembro, 
foi comemorado o terceiro 
aniversário de festividade do 
conjunto de jovens “Lírio dos 
Vales”. Deus operou.

Órgão oficial da igreja que 

tem como dirigente local o 
evangelista Sandro Silva, utili-
zou-se do tema que foi instru-
mento de impacto espiritual 
combinando o tema com a 
divisa “Jovens inconformados 
com o mundo”. O resplendor 
de poder e glória tomou conta 
do evento, da abertura, oficia-
lizada pelo líder setorial (Jd. 
Paraná), pastor Edson Cruz.

Representando o pastor 
presidente regional, Edson 
Arantes, o pastor José Caval-

cante, co-pastor na sede regio-
nal, esteve no culto do sábado 
com a mocidade, manifestan-
do apoio, carinho e considera-
ção pelo acontecimento que se 
tornou em um grande marco 
na história da congregação.

Louvores se intercalaram aos 

que o conjunto aniversariante 
apresentou, nas vozes de convi-
dados especiais como os canto-
res Maicon Bonfim e outros que 
somaram glórias na celebração. 
Caravanas de igrejas da regional, 
setor e mesmo d’outros ministé-
rios compareceram, enalteceram 

no nome santo de Jeová e leva-
ram consigo a esperada benção.

Trouxeram porções especiais 
emanadas junto ao trono da gló-
ria os preletores, pastores Victor 
Hugo (AD Missão – Guarujá/SP), 
Júlio Silva (AD Madureira – São 
Paulo/SP) e Flávio Esteves (AD 
Perus – Mauá/SP). Verdadeira-
mente o Senhor visitou o seu 
povo mediante mensagens ins-
piradas que ambos pregaram.

A casa ficou pequena dian-
te de tanta glória manifesta pe-
rante o ambiente. A alegria ge-
neralizada pela presença divina 
coroou de êxito os esforços 
realizados pelos membros da 
liderança juvenil, através dos 
irmãos Carlos Rafael, Marislei 
Aparecida e junto á regência, 
desenvolvida por Cassia Batista 
e Michelle Vasconcelos. 

Daniel Soares

Divulgação
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FEITOS pelo Eterno patrocinaram sorrisos aos rostos dos jovens que cultuam na igreja em vila Gilda

PR. RENATO se alegrou em inaugurar uma nova igreja em MG

CONGREGAÇÃO deu indícios de crescer em curto espaço de tempo

BRADO de alegria ecoou na igreja ao término de mais um momento vitorioso

PR. GILDÉSIO dirige a igreja PR. DAVI comanda o setor

VL. GILDA: MOCIDADE SE ALEGROU EM EVENTO FESTIVO ADOLESCENTES COMPLETARAM MAIS UM 
ANO DE VITÓRIAS EM VILA NOVA JARAGUÁ I

POR VILA DOS REMÉDIOS, MINISTÉRIO CHEGA A SERRANIA

SÃO PAULO/SP – Debaixo 
de grande plenitude espiritual 
e presença do Espírito Santo, 
nos dias 30 de setembro e 1 de 
outubro foi celebrada a festa 
comemorativa ao 12º aniver-
sário do conjunto de mocida-
de “Ágape”. O Senhor operou 
de uma forma especial, tocan-
do em vidas que se maravilha-
ram perante o seu altar santo. 
Vila Gilda é uma igreja ligada a 
regional em Santo Amaro, na 
zona sul paulistana.

Líderes, Jessica Silva e Ana-
dir Vasconcelos realizaram um 
trabalho de grande envergadu-

ra, coordenando, congraçando 
e mantendo os jovens focados 
no grande evento, sobretudo 
valorizando-os acerca do papel 
a eles inerentes em se tratando 
das coisas do reino.

Líder local, o pastor Regi-
naldo Ribeiro e seu colegia-
do destinou apoio irrestrito à 
ocorrência festiva, inclusive 
se mantendo na retaguarda e 
auxiliando os jovens nos desa-
fios que surgiam em meio ao 
evento. As cooperações foram 
pontos especiais, alegrando a 
todos nas noites.

Após muitos louvores, 

testemunhos e declarações 
da presença permanente do 
Salvador junto às vidas, men-
sagens foram pregadas em 
ambas as noites. Pentecostes, 
batismo com fogo celestial e 
conversões foram os principais 
resultados do acontecimento.

No sábado, pela manhã 
pregou a jovem Mickaelle 
(AD Belém), ficando a minis-
tração noturna por conta da 
jovem Vitória (Cabreúva/SP). 
No culto de encerramento, 
realizado domingo, o orador 
foi o obreiro Antonio Marcos 
(AD Belém).

SERRANIA/MG – Debaixo 
das providências divinas e me-
diante a confirmação de pro-
messas, o Senhor preparou o 
dia e a hora para que o mi-
nistério alcançasse mais uma 
cidade no estado das Minas 
Gerais. Trata-se de Serrania, 
pequena cidade localizada no 
sul mineiro e com uma po-
pulação de 7.540 habitantes 
(Censo 2010).

Ao lado de alguns obreiros, 
o presidente regional, pastor 
Renato Maximino, esteve no 
ato inaugural, assim como 
também presentes estiveram 
obreiros mineiros, sob a ges-
tão do pastor Abíliio Figuei-
redo, que hoje dirige Divisa 
Nova e que ficará responsável 
pela supervisão do trabalho.

Louvores, testemunhos e 
ministração da palavra prece-
deram o ato de posse que fez 

do presbítero Maurilo Vieira 
Vilas Boas o dirigente da obra.

SÃO PAULO/SP – De 13 
a 15 de outubro, o depar-
tamento de adolescentes 
“Nova Esperança”, festejou 
mais um ano de vitórias. Pela 
fé, o segmento celebrou o 
12º aniversário do conjunto 
e a glória do Senhor tomou 
conta do local onde estiveram 
reunidos. Louvores, testemu-
nhos e pregações da palavra 
santa completaram o rol das 
atividades realizadas.

Sob liderança dos irmãos 
Gildásio e Lucas, regentes Va-
nessa e Viviane, os integrantes 
se entregaram totalmente ao 
Senhor, permitindo com que 
o Espírito Santo trabalhasse 
da forma que melhor determi-
nou. O resplendor de poder e 
glória tomou conta do templo 
e todos foram avivados.

As cooperações forNam ou-
tros pontos de destaque dos 
cultos. Vários conjuntos surgi-
ram nas noites, alternando os 
louvores que ecoaram peran-
te a congregação dos justos. 
Adoradores (Eduarda Amorim 

e Miquéias Oliveira) também 
passaram pelo templo, de for-
ma que o sacrifício a partir do 
louvor foi oferenda de qualida-
de ao altar do Soberano.

Nas preleções, os porta-
dores de mensagens avivadas 
e poderosas foram o pastor 
Julio Silva, evangelista Marcio 
Amorim e o cooperador Felipe 
Silva. Trabalharam as respec-
tivas mensagens sob o tema 
oficial “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 Crôn 7:14).

A igreja em vila Nova Jara-
guá I pertence ao setor esta-
belecido no bairro vila Santa 
Terezinha, cujo responsável 
é o pastor Davi Pereira. Em 
âmbito regional preside Ja-
raguá o pastor Fernando Sar-
tini enquanto que a congre-
gação está sob a liderança do 
pastor Gildésio.

Fotos: Duílio Oliveira

Divulgação
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JOVENS foram cheios do poder divinal durante os cultos comemorativos

PR. FLÁVIO lidera a regional

ALINE brilhou ao adorar o Pai

PR. ANDRÉ foi preletor: usado

JOVENS foram cheios do poder divinal durante os cultos comemorativos

AÇÃO ousada resultou com três vidas recebendo a Jesus como salvador

ALEGRIA patrocinada pelo Espírito Santo tomou conta das vidas e corações dos componentes do vocal

CONGREGAÇÃO REALIZOU CULTO PATRIÓTICO EM RAFARD, MOCIDADE “BRILHO CELESTE” RENDEU GRAÇAS

Juventude “Geração eleita” valorizou os 28 anos de superações na presença divina

SÃO PAULO/SP – Os dias 
17, 18 e 19 de novembro por 
certo ficarão assinalados na 
memória de cada componen-
tes, e por extensão, de cada 

irmãos que passou pela sede 
setorial no bairro paulistano 
em Guaianazes, regional de 
Mauá/SP, para acompanhar a 
festividade comemorativa ao 

28º aniversário do conjunto 
de jovens “Geração Eleita”. 
Dias de plenitude da graça, 
onde vidas verdadeiramente 
foram transformadas.

Setor que tem à frente o 
pastor Djalma Rios, abriu as 
suas portas mediante hinos de 
louvores ao Pai, conclamando 
a todos que adentrassem ao lo-
cal onde a benção e a vitória fa-
zem morada. Hinos a partir da 
Harpa Cristã foram entoados, a 
liturgia cumprida e o tema ofi-
cial retratado na leitura oficial, 
após oração e clamores ende-
reçados ao trono da graça.

De pronto, a liderança foi 
entregue aos responsáveis 
pelo segmento juvenil, en-
cabeçados pelo irmão Elton 
Lima e equipe que demons-
traram uma competência tre-
menda, fazendo o melhor em 
prol dos interesses do reino. 
O vocal aniversariante louvou 
com propriedade nos dias, 
fazendo ecoar a alegria pelas 
bênçãos contabilizadas no de-
correr desse período festivo. 

Vidas foram impactadas.
Organizados, jovens não 

deixaram de chamar vozes 
auxiliares na qualidade de 
convidados especiais, como 
se viu e ouviu a partir das 
apresentações dos cantores 
Aline Miranda, Midian Bue-
no, trio “Precioso Bálsamo”, 
coral “Compromisso com 
Deus” e Gilman Gomes. O Se-
nhor operou tremendamen-
te, ungindo cada canção que 
se transformou em bálsamo, 
curando feridas espirituais 
existentes em muitos.

Concebida sob o instigan-
te tema “Vigiai, pois ele virá” 
(Mt 24:42), a celebração fes-
tiva juvenil dispôs de orado-
res inspirados e usados pelo 
Eterno, como os pastores Ne-
rildo Acioli, André Bueno e o 
presidente regional do campo 
mauaense, Flávio Pena. Mo-
mentos de entregas totais de 
corações às mãos divinas que 
cuidou carinhosamente de 
cada um, patrocinando as es-
peradas vitórias.

SÃO PAULO/SP – Sob a orga-
nização do irmão Jefferson Vieira 
Vasconcelos, que outrora serviu o 
Exército Brasileiro, a congregação 
no bairro Guarapiranga, regional 
Santo Amaro, promoveu um culto 
patriótico no feriado de 7 de se-
tembro. Na oportunidade, todos 
renderam clamores ao Senhor, in-
tercedendo para que o Brasil seja 
liberto das opressões malignas 
que se sucedem e que o Eterno 
verdadeiramente venha ser o se-
nhor de nossa nação. A coopera-
ção foi excelente, especialmente 
por conta da juventude.

Congraçando todos os depar-
tamentos, a determinação foi 
que cada um dos órgãos vestis-
sem com uma das cores que a 
Bandeira Nacional carrega con-
sigo. Após uma breve concen-
tração, todos foram às ruas do 
bairro, entoando hinos da Harpa 
Cristã. A medida despertou mui-
tos para com a realidade e os 
frutos foram maravilhosos.

Após louvores e pregações da 
poderosa palavra santa, tão logo o 
apelo foi feito, três preciosas vidas 
acenaram, entregando-se a Cristo 
e obtendo perdão de seus pecados. 

RAFARD/SP – Igreja perten-
cente a regional com sede em 
Monte Mor/SP, através do de-
partamento de juventude fez 
acontecer cultos comemorati-
vos pela passagem do quinto 
aniversário do departamento 
nos dias 15, 16 e 17. O Emanuel 
visitou o seu povo, consolando, 
exortando e edificando vidas.

Denominado como grupo 
de jovens “Brilho de Cristo”, o 
departamento escolheu como 

tema oficial das comemorações 
o versículo 14 do livro profético 
Apocalipse: “Bem-aventurados 
aqueles que guardam os seus 
mandamentos, para que tenham 
direito à árvore da vida, e possam 
entrar na cidade pelas portas”. Os 
irmãos Jonas e Abner figuraram 
como preletores perante eo mar-
cante acontecimento.

Além de conjuntos visitan-
tes, adoradores, como a dupla 
“Vitor e Tais” e cantores do se-

tor capivariano, constaram no 
cronograma de eventos e se 
intercalaram, adorando ao Pai.

A liderança juvenil está a 
cargo dos irmãos Morivaldo e 
Aline enquanto que o dirigen-
te local é o obreiro Jonas. No 
setor, à época da festividade o 
responsável era o pastor Adiel 
Chiquesi enquanto que na re-
gional atuava o pastor Jair Xa-
vier Soares como presidente. 
(Kézya Antunes)

Kézya Antunes

Fotos: Divulgação
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TODOS foram impactados pelo poder resultante das adorações e preleções ministradas: renovações de vidas

MEMBRASIA se uniu aos líderes e todos agradeceram ao Senhor pela vida do pastor que deixou a igreja

LIDERANÇA agradeceu a oportunidade e apoio recebido desde o UMADEMP

YOSHIHIRO atuará em terras nipônicas

PENTECOSTES ASSINALADO EM PRÉ-CONGRESSO
 UNIFICADOS NA SEDE EM RONDONÓPOLIS

IGREJA INTERCEDE POR OBREIRO QUE 
ABRIRÁ IGREJA NO JAPÃO

RONDONÓPOLIS/MT–
Debaixo de uma unção ines-

quecível, a sede setorial local, 
liderada pelo pastor Osvaldo 
Vitoriano, reservou os dias 13, 
14 e 15 de outubro para reali-
zar grandes cultos que assina-
laram mais um ano de avanços 
obtidos pelo povo de Deus. Os 
resultados espirituais foram 
tremendos, vez que o povo foi 
revestido e vivificado pela ação 

do Espírito Santo.
Conforme o planejado, a 

liderança estimou e amadure-
ceu a ideia junto à Comissão 
Organizadora, promovendo os 
pré-congressos unificados do 
CIBEMP, que enfoca o minis-
tério feminino e a UMADEMP 
que se remete aos interesses 
eclesiásticos da juventude. 
Medida acertada. Todas as 
referências apontaram acerto 
quanto ao decidido.

Dias pentecostais compar-
tilhados com os irmãos de uma 
forma muito produtiva. Além 
dos hinos sacros entoados 
pela membrasia e integrantes 
dos departamentos direta-
mente envolvidos no processo 
comemorativo, as adorações 
foram ampliadas a partir das 
apresentações de cantores 
convidados especiais, como 
“Meninos de Ouro” e outras 

vozes que se apresentaram, 
alternando dias e horários.

Os oradores foram instru-
mentos de edificação e bên-
çãos às vidas e almas sedentas 
de uma palavra de fé e poder 
e famintas pelo pão divino de-
corrente das pregações que fez 
o Senhor ocorrer, ministrando 
aos corações dos preletores. 
Enquanto o pastor Ivair Albano 
Marques (Catedral) falou nos 
cultos destinados à mocida-
de, a missionária Marcia Lima 
(Caieiras/SP) foi o canal de 
bênçãos destinado a comuni-
car-se com as irmãs dentro de 
uma propriedade ímpar.

Pelo departamento que 
congrega o ministério femi-
nino “Coluna de Fogo”, coor-
denou os trabalhos ao lado 
de uma atuante e operante 
equipe a irmã Maria Apare-
cida Braga. Já a juventude 
“Vivendo Para Cristo” tem na 
pessoa do cooperador Mar-
cos Moacir a sua referência 
enquanto líder.

MORRO DO CHAPÉU/BA 
– Em 8 de novembro, a igre-
ja promoveu culto de ação 
de graça pela vida do pas-
tor Yoshihiro Joko e esposa, 
a missionária Edielma Joko, 
que estão retornando ao Ja-
pão onde iniciarão uma igre-
ja sob a bandeira do ministé-
rio de Perus.

Atuante junto ao setor em 

Lapão, o pastor era secretário 
geral da regional e em dado 
momento, dirigiu a igreja con-
gregação local.

“Alegria em estar permi-
tindo a ida de um missionário 
à obra. Sai abençoado e pelo 
testemunho que tem, certa-
mente terá êxito no intuito”, 
testemunhou o pastor Regio-
nal Almir Francisco.

Fotos: Divulgação
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EVANGELHO tem subsistido a aridez do terreno e conquistado corações mediante o poder celestial revelado

NO DESTAQUE, conjunto de varões louvando ao Eterno em meio à festa

EVENTOS ocorreram mediante amplo comparecimento de irmãos: apoio

LIDERANÇA concluiu os trabalhos debaixo de uma gratidão impressionante

CONJUNTO do CIBEMP comprovou a amplitude do ministério feminino

PR. ELIAS prestigiou eventos

PR. ALMIR lidera o trabalho

23 Desceram às águas no encerramento de
festividade tríplice no Lapão

LAPÃO/BA – De 3 a 5 de 
novembro, o povo de Deus 
que se reúne normalmente na 
igreja local ganhou motivação 
extra. Isso explica-se diante da 
celebração de uma festividade 
tríplice: promoveu-se a Escola 
Bíblica Fraternal de Obreiros 
(EBFO), os pré-congressos da 
União da Mocidade da Assem-
bléia de Deus do Ministério de 
Perus (UMADEMP) e do Con-
gresso de Irmãs Beneficentes 
Evangélicas do Ministério de 
Perus (CIBEMP).

Sexta-feira à noite foi aber-
to o evento anual da mocidade 
(UMADEMP), quando diversos 
jovens e convidados, além da 
própria membrasia, superlo-
taram as dependências do lo-
cal onde o culto foi realizado. 
Adorações e testemunhos an-
teciparam a mensagem de fé 
e poder, pregada pelo pastor 
José Antonio de Farias Filho 
(jardim Cachoeira).

Sábado foi reservado para 
que assuntos pertinentes ao 
crescimento da igreja fosse 
exercitado. Vários temas aca-
baram enfocados à luz das 

plenárias da Escola Bíblica Fra-
ternal de Obreiros (EBFO). Os 
pastores José Antonio de Fa-
rias Filho ministrou pela ma-
nhã enquanto que Alexandre 
de Oliveira (Itapevi/SP) fez 
uso da palavra no período da 
tarde. A adesão foi maravi-

lhosa por parte de obreiros e 
dos líderes.

À noite, diante de mais 
uma igreja abarrotada de pes-
soas, o trabalho foi conduzido 
pela liderança local que milita 
pelo círculo de oração que se 
encarregou de promover um 

lindo pré-CIBEMP. Testemu-
nhos e muitos louvores foram 
parte do devocional.

Em se tratando de minis-
tração, o presidente nacional 
do ministério de Perus, pastor 
doutor Elias Cardoso, foi quem 
pregou. O ministro foi usado 

pelo Eterno perante a igreja e 
todos ouviram o brado de Jeo-
vá ecoar pelas dependências 
do templo.

Após a preleção, ganhou 
espaço na programação atos 
administrativos, quando ocor-
reu a separação de coopera-
dores e consagrações de diá-
conos e presbíteros, além dos 
reconhecimentos de alguns 
cargos, ostentados por obrei-
ros vindos de outros ministé-
rios que se uniram a Perus.

Antes de dar o evento por 
encerrado, 23 novos con-
vertidos desceram às águas, 
cumprindo a justiça divina. O 
acontecimento emocionou o 
povo de Deus, que às lágrimas 
testemunhou o cumprimento 
das santas promessas e com-
provou que a igreja continua 
crescendo, superando o ad-
versário de nossas almas.

O trabalho em Lapão é diri-
gido pelo pastor Almir Francis-
co e conta com 13 congrega-
ções. Além disso, 40 povoados 
são evangelizados, funcionan-
do como núcleos evangelísti-
cos (pontos de pregação).

Fotos: Divulgação
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VILA MALVINA II CHEGA AO SÉTIMO ANO EXISTENCIAL
PROMOVENDO CULTOS EM AGRADECIMENTO

EM MEIO aos aniversariantes, o conjunto de varões louvou o Criador manifestando gratidão

IGREJA está devidamente estruturada após sete anos de muitos desafios MALU adorou como convidada

PR. AMARO assinalou presença enquanto líder setorial: credibilidade PRS. Manoel e Arnaldo Ferreira

SÃO PAULO/SP – Congre-
gação pertencente ao setor 
em vila Malvina que tem na 
liderança o pastor Amaro Ba-
tista, a igreja local festejou 
nos dias 10, 11 e 12 de no-
vembro a passagem do sé-
timo aniversário desde que 
fora estabelecida. Dias em 
que o poder celestial foi ma-
nifesto, a glória divina raiou 
sobre o povo e todos foram 
cheios do poder e bênçãos 
conforme esperavam. Dirige 
o trabalho o pastor Manoel 
Mariano de Oliveira.

Na realidade, além de fes-
tejar o sétimo aniversário des-
de a abertura de suas portas 
na vila, a igreja aproveitou e 
celebrou concomitantemen-
te o terceiro aniversário do 
conjunto de varões “Vasos 
de Cristo”. O tema que deu 
referência as ações festivas 
foi “Esta é a porta do Senhor 
pela qual os justos entrarão 
por ela” (Sl 118:20).

Em meio a um grande 
comparecimento de mem-

bros e convidados, o trabalho 
foi inaugurado com alegria, 
reunindo todo o corpo minis-
terial e departamentos que 
se colocaram em louvores e 
adorações ao Pai. Reforçando 
o momento devocional cantou 
o irmão Levi Godói, quando o 
fogo celestial foi manifesto em 
meio aos irmãos. 

Convidados, conjuntos de 
varões da sede em vila Perus 
(Semente de Abraão), Cate-
dral (Abraão) e vila Malvina 
(Rocha Eterna), assinalaram 
presenças e juntos destina-
ram muitos sacrifícios en-
toados aos céus. O Espírito 
Santo respondeu e todos fo-
ram abençoados.

A oportuna ministração da 
palavra ficou a cargo do pastor 
Ary Modesto, discorrendo so-
bre o tema proposto.

No dia seguinte, novamen-
te se registraram várias coope-
rações de irmãos, que unidos 
e reunidos sob caravanas, se 
esforçaram para render e pres-
tar culto ao Pai. Departamen-

tos louvaram e o conjunto de 
varões local também. A ado-
ração se completou mediante 
participações especiais, mani-
festas pela cantora convidada 
Aline Araújo. A orquestra e o 
coral masculino da Catedral 
abrilhantaram o evento.

Finalizando o culto aben-
çoado, o pastor Arnaldo Fer-
reira (Catedral), foi o preletor 

da noite. Inspirado e esclare-
cedor , leu Lucas 13:22, don-
de retirou uma mensagem 
muito oportuna sob o tema 
“A porta estreita”.

Alegres por tudo quanto o 
Senhor operou nos dias ante-
riores, conjuntos se interca-
laram e os clamores aos céus 
se fizeram ouvir, assim como 
o alarido de poder e glória 

manifestando a presença do 
Consolador perante a sua 
igreja. Após a cantora Malu 
Gonçalves adorar ao Senhor 
com maestria, a mensagem 
final foi pregada pelo pastor 
responsável local, Manoel 
Mariano de Oliveira. Deus 
honrou o seu servo e agra-
dou-se do povo em mais um 
ano de grandes avanços.

Fotos: Divulgação
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VILA PALMARES: CONJUNTO DE INTERCESSÕES “BRILHO CELESTE” ALCANÇOU 20 ANOS

 “DIA COM DEUS” COMPLETA O PRIMEIRO ANIVERSÁRIO NA SEDE REGIONAL MAUAENSE

MULHERES REALIZARAM CONGRESSO ANUAL NA BÉLGICA

SETOR em vila Palmares tem tido a cobertura espiritual das intercessões apresentadas pelo conjunto

ADORAÇÕES, testemunhos e palavra fizeram do acontecimento um marco tremendo na sede regional

IRMÃS belgas encontraram motivos para adorar a Cristo no congresso 2017

SÃO PAULO/SP – Setor 
pertencente a regional Morro 
Doce, a igreja em vila Palma-
res ergueu voz em direção ao 
Eterno e agradeceu as pro-
videnciais assistências que 
resultaram na passagem de 
20 anos desde a fundação do 
conjunto “Brilho Celeste”. Cul-
tos de contentamento foram 
rendidos ao Senhor nos dias 
20 e 21 de outubro.

Na sexta-feira, noite inau-
gural, pregou pastor Mel-
quisedeque (AD Perus – Jd. 
Cachoeira), sendo usado po-
derosamente pelo Senhor no 
anúncio da palavra santa e li-
bertadora. A igreja se emocio-
nou pelas operações divinas 
que constatou e o templo foi 
tomado pela glória eterna.

Já na noite do sábado, a 
responsabilidade em anunciar 

os grandes feitos do Salvador 
ficou por conta da diaconisa 
Noemi Otávio (sede regional). 

O Espírito Santo atuou na vida 
da irmã e muitos se valeram 
dos preceitos compartilhados 

para superabundar os cora-
ções mediante o pleno exercí-
cio da fé. 

Domingo, sob a mesma 
glória, a igreja realizou o cha-
mado “Culto da Família”, onde 
todos os departamentos par-
ticipam adorando e servido 
ao Pai. Após, a mensagem foi 
pregada pela missionária Érica 
(AD Paulistana – Lapa).

O tema que embasou as 
referências bíblicas nos dias 
comemorativos foi “Chegai-
-vos a Deus e ele chegará a 
vós” (Tg 4:8). 

A regional Morro Doce é 
presidida pelo pastor Mar-
cos Faverin. Na coordenação 
regional atua a missionária 
Eliada Faverin enquanto que 
a coordenadora no setor é a 
diaconisa Nádia Araújo, tra-
balhando com as dirigentes, 
diaconisa Maria Lúcia e coo-
peradora Luíza. Dirige a igreja 
o pastor Francisco Araújo. 

MAUÁ/SP – Em 21 de ou-
tubro, foi realizado na sede 
regional local o primeiro ani-
versário do “Dia Com Deus”, 
um trabalho que começou 
tímido, mas foi evoluindo e 
completou o seu primeiro 
ano existencial. As irmãs que 
estão à frente deste trabalho 
são a diaconisa Dirce Pozo 
(vila Assis), Elizabeth Sousa 
e diaconisa Maria das Dores 
(Dorinha) ambas da sede re-
gional. A presidência regional 
cooperou com os seus repre-
sentantes.

O trabalho tem sido árduo, 
ocorrendo uma vez por mês 
no terceiro sábado, quando 

passam o dia todo na presença 
de Deus. No período matinal 
o evento recebe um preletor 

e após o almoço, que é ser-
vido no espaço do refeitório 
da igreja, outro vaso é con-

vidado para pregar e aben-
çoar o povo. 

Embora se trate de um tra-

balho de elevada rotatividade 
graças ao seu dinamismo, a 
cooperação é excelente.

No culto comemorativo, os 
cultos se dividiram em três ho-
rários: manhã, tarde e à noite.

O tema do acontecimento 
festivo foi “Por essa causa me 
ponho de joelho” (Ef 3:14), 
quando Deus bradou na igre-
ja, coroando com êxito as pas-
sagens dos preletores, presbí-
tero Eduardo (sede regional), 
à tarde a diaconisa Michelle 
Corrêa (Campo Limpo Pta.) foi 
o canal de bênçãos e à noite, 
a oportunidade foi dada para 
a missionaria Genilda (AD Ma-
dureira) pregar.

BRUXELAS – Dias 18 e 19 de 
novembro, mulheres da sede 
belga promoveram o nono 
congresso anual, coordena-
das pelas missionárias Débora 
Monteiro e Mayara Carvalho. 
Deus operou. A preleção ficou 
por conta da missionária Julia-

na Ferreira (Portugal).O temas 
oficial foi “Mulheres de joe-
lhos; casas em pé”.

Líder em ação missioná-
ria no país, o pastor Ronaldo 
Monteiro efetuou a abertura 
da festa e passou a direção ao 
segmento feminino (Filhas do 

Rei) que tem sido uma benção 
à igreja local.

Comunhão, despertamen-
to, transformações de vidas 
foram alguns dos resultados 
compartilhados ao término 
do evento que gozou de gran-
de cooperação.

Divulgação

Divulgação



O Arado Dezembro 201724

PENTECOSTES EM FESTA DE IRMÃS EM PALMITAL PEDRINHAS PAULISTA CELEBROU INTERCESSÕES

REGIONAL MARACAÍ APRESENTA CRESCIMENTO ATENÇÃO!
IGREJA tem experimentado um momento ímpar na presença divina

MEMBROS do conjunto após mais um culto onde o poder foi evidenciado

ABERTURA de trabalho tem impacto espiritual imenso na comunidade

DÉBORA lidera as irmãs

PR. DR. Elias Cardoso – 2ª PB. WESLEY falou na 4ªPR. ISRAEL Januário – 3ª EV.MARCOS Moraes – 5ª PR. ERIVALDO encerrou

PALMITAL/SP – Na segun-
da quinzena de agosto, com-
ponentes do círculo de oração 
“Exército de Débora”, celebra-
ram 13 anos de vitórias junto 
à igreja local. Líder perante o 
povo, o pastor Claudinei e a 
missionária Adriana Estevam, 
recepcionaram os convidados 
que superlotaram o templo.

Junto de obreiros, o pre-
sidente da regional em Ma-
racaí/SP, Cleomar Barbosa, 
assegurou presença, presti-
giando os liderados.

PEDRINHAS PTA./SP – 
Nos dias 18 e19 de agosto, 
a igreja local, liderada pelo 
dirigente, o obreiro Douglas 
Ludovico Camargo e esposa 
Débora, se organizou, se co-
locou na presença do Senhor 
e promoveu, além de hospe-
dar, cultos comemorativos so 
décimo aniversário do círcu-
lo de oração “Guerreiras de 
Cristo”. Dias onde a glória ce-
lestial foi manifestada, mu-
dando a vida de muitos.

O tema que embalou as 
considerações bíblicas me-
diante pregações efusivas do 
reino santo foi “Prepara-te, 
ó Israel, para te encontrares 
com o teu Deus” (Am 4:12). 
Deus tratou com muita gente 
no decorrer dos dias em que a 

sua glória se mostrou presen-
te aos irmãos.

Caravanas de diversas ci-
dades estabelecidas nas ime-
diações cooperaram com o 
evento, assim como o líder re-
gional, pastor Cleomar Barbo-
sa e a coordenadora regional 
do círculo de oração, missio-
nária Lucélia Marcos Noguei-
ra. Presenças que alegraram 
muita gente.

MARACAÍ/SP – Regional presidida pelo pastor Cleomar Bar-
bosa, Maracaí tem apresentado crescimento territorial, tanto 
que em 22 de setembro, foi aberta a congregação no bairro 
Tiemann . Culto fervoroso, reunindo alguns irmãos e ouvintes 
da palavra divina, foi rendido ao Senhor, sinalizando gratidão 
pela oportunidade da expansão da obra.

Após louvores e testemunhos, a palavra foi pregada pelo líder re-
gional, de forma que a glória celestial se manifestou perante todos.

Participe das edições 
mensais do jornal O Arado.

O espaço em nossas pá-
ginas é franqueado de forma 
gratuita a todas as igrejas (con-
gregações, setores e regionais) 
para publicação dos aconte-
cimentos que se processam , 
com o objetivo de enaltecer o 
nome santo do Senhor.

Portanto, faça uso des-
ta sólida ferramenta de co-
municação entre os santos. 
Sem limites, sem custos, 
sem burocracia.

O jornal é um patrimônio 
da Assembléia de Deus do 
Ministério de Perus, portan-
to, é seu também.

À disposição sempre.

Semana Teológica perdurou durante cinco dias na sede regional em Mauá
MAUÁ/SP - Do dia 16 ao dia 20 

de outubro, aconteceu na sede re-
gional de Mauá a primeira sema-
na teológica, esta em comemora-
ção aos 500 anos desde a Reforma 
Protestante. Os coordenadores de 
Educação Cristã da regional, evan-
gelista Sergio Gomes, presbíteros 

Renato, Adimílson e o evangelista 
João promoveram o evento sob 
grau elevado.

Enquanto o evangelista Marcos 
Moraes (CONAMPE) elaborou as 
apostilas, cinco palestrantes reno-
mados e dotados de conhecimento 
no tema compartilharam conheci-

mentos com os irmãos que em ele-
vado número compareceram á sede.

Pela ordem dos dias, inician-
do-se na segunda e encerrando 
na sexta-feira, passaram pela 
sede os pastores presidente do 
Ministério de Perus, doutor Elias 
Cardoso; Israel Januário da Fon-

seca (Consultor Doutrinário), 
presbítero Wesley (ETADEMP), o 
evangelista Marcos Moraes falou 
sobre a reforma e sexta-feira o 
pastor Erivaldo Soares fechou o 
ciclo de debates temáticos.

O pastor presidente regional 
Flávio Pena, ficou satisfeito com 

os resultados e garantiu que esse 
evento será incluso na programa-
ção anual. “A igreja sedenta em 
aprender não arredou os pés do 
templo, fazendo se presente to-
dos os dias. Isso permite tomar 
atitudes pontuais incentivando o 
ensino da palavra”, notou.

Fotos: Divulgação

Fotos: Cícero Santana
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MUDA A LIDERANÇA EM PRES. PRUDENTE

OBREIRO deixou a liderança debaixo das bênçãos pastorais

PENTECOSTES foi derramado, alcançando corações quebrantados

UNIÃO dos departamentos resultou em praticidade e ganhos à obra

EMOÇÕES E BÊNÇÃOS NA SOLENIDADE DOS 25 ANOS
DO CÍRCULO DE ORAÇÃO DO JD. NOVA BELÉM 

O CONJUNTO “Filhas do Altíssimo”, que completou bodas de prata, intercedendo e clamando por misericórdias

FCO. MORATO/SP – Igreja 
pertencente ao setor em vila 
Suíça, cujo dirigente é o pas-
tor Nílson Roberto Santos, o 
jardim Nova Belém conviveu 
com muita alegria no decorrer 
dos cultos festivos realizados 
nos dias 10 e 11 de novem-
bro. A oportunidade se tornou 
ainda mais marcante pelo fato 
das irmãs celebrar os 25 anos 
do departamento (bodas de 
prata). O Senhor tratou com 
exclusividade de cada um.

Denominado como con-
junto “Filhas do Altíssimo”, o 
órgão se preparou dentro de 
qualidade especial, e isso ul-
trapassou os limites dos unifor-
mes, incidindo diretamente na 
comunhão estabelecida com o 
Pai e suas promessas. Propósi-
tos, votos, consagrações e ple-
na confiança na obtenção das 
bênçãos foram realidades visí-
veis ao longo das noites.

Nas adorações, além do 
vocal que por duas décadas 
e meia atua na obra como 
sustentáculo vivo e temente 
ao Senhor, intercedendo pela 
igreja e seus departamentos, 
conjuntos convidados tiveram 
oportunidades para adorar o 
Deus salvador. Cantores con-
vidados especiais passaram 

pelo templo, como Marluci e 
Silvana de Oliveira.

O tema que referendou 
todo o trabalho festivo foi 
“Ainda há esperança” (Jó 
14:7). Foi dele que saíram as 
oportunas, inspiradas e pode-
rosas mensagens que se fize-
ram pregar em meio ao povo. 
As potentes mãos divinas não 

tardaram em derramar bên-
çãos aos que se colocaram na 
condição de dependentes uni-
camente das coisas divinas.

Para pregar, a Comissão Or-
ganizadora convidou o pastor 
Elias Ebenezer (Parque Mo-
rumbi), atuando no culto inau-
gural sob grande autoridade 
espiritual. E no sábado, foi a 

vez da missionária Hozana Cor-
deiro (Catedral), fazer uso do 
tempo para expor seus pensa-
mentos baseados no tema. Foi 
instrumento poderosamente 
usado pelo Altíssimo na função 
e todos se alegraram.

O jardim Nova Belém tam-
bém comemorou aniversário 
do templo, evento que foi ce-
lebrado no domingo, junto ao 
culto de ação de graças, dentro 
do “Culto da Família”. Todos os 
departamentos – inclusive o 
conjunto aniversariante, ado-
raram ao Pai por todas as bên-
çãos distribuídas e o Senhor 
edificou a casa, mediante pa-
lavra pregada pela presidente 
regional do CIBEMP, a missio-
nária Eliane Nunes Ottavio.

A igreja está sob a respon-
sabilidade do pastor Jorge Ce-
sar. O departamento feminino 
tem na diaconisa Vilma Abreu 
a líder local.

PRES. PRUDENTE/SP – Em 
24 de outubro, a liderança 
pastoral na igreja local foi 
alterada. O então dirigente, 
Luiz Rogério, deixou o cargo, 
tendo sido substituído pelo 
pastor Devid. Na oportuni-
dade, muitos membros com-
pareceram, demonstrando 
carinho ao pastor e apoio ao 
recém-empossado.

O pastor Luiz Rogerio apro-
veitou para agradecer a toda 
igreja da pelo carinho demons-
trado durante todo o tempo em 
que esteve na direção do reba-
nho e a emoção foi grande.

Presidente do campo regio-
nal em Maracaí/SP, o pastor 
Cleomar Barbosa oficializou o 
ato de substituição, testemu-
nhado por vários obreiros.

CONGRESSO UNIFICADO REUNIU
DEPARTAMENTOS EM TARUMÃ

TARUMÃ/SP – Nos dias 21 
e 22 de outubro, ganhou corpo 
o pré-congresso unificado, en-
volvendo o conjunto do círculo 
de oração (CIBEMP) e a mo-
cidade (UMADEMP). O even-
to reuniu inúmeras pessoas, 
membros locais e diversos que 
compareceram para acompa-
nhar o trabalho do Senhor.

Igreja liderada pelo pastor 
Marcos Martins e a missioná-
ria Maria, repercutiu a glória 
eterna que foi derramada so-
bre a igreja e todos foram po-
derosamente cheios do Espíri-
to Santo. Louvores conjuntos 
se processaram. Vários canto-
res alternaram participações.

Presidente regional com 
sede em Maracaí/SP, o pastor 
Cleomar Barbosa assinalou 
presença, assim como a coor-
denadora regional do CIBEMP, 
missionária Lucélia e mem-

bros de sua diretoria junto á 
sede regional.

Tarumã tem se destaca-
do pelo desprendimento dos 
irmãos que de forma unida 

e focada, tem lutado contra 
os desafios da caminhada e 
atuado incessantemente no 
evangelismo para salvar vidas 
do inferno.

Fotos: Divulgação
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FCO. MORATO TERMINA O ANO ABRINDO SALÃO

REGIONAL HOMENAGEOU LÍDER PASTORAL

SALVADOR permitiu abertura de “porta de salvação” em mais um bairro

IGREJA celebrou a dádiva maior – a vida, concedida ao líder regional

FCO. MORATO/SP – Deus continua honrando as suas imutá-
veis promessas, tanto que a regional local, presidida pelo pas-
tor Josué de Oliveira Ottavio, ao lado de vários obreiros e mem-
bros, oficializou a abertura de um novo trabalho no jardim São 
Severino, circunscrição pertencente ao setor jardim Primavera. 
O acontecimento virou realidade no dia 2 de dezembro.

De acordo com informações da Regional, “o salão foi edido 
por um ano, depois será alugado. Foi um propósito com Deus 
que o proprietário fez”, diz a nota. Cultos ocorrem às segundas, 
quartas e sextas-feiras e ainda aos domingos, sempre às 19h. 
Foi empossado como responsável o cooperador Jefferson.

Na noite, além do presidente regional, outros pastores adi-
dos à diretoria acusaram presenças, como Manoel de Oliveira 
que iniciou o culto e Antonio Silvério que foi o preletor oficial 
da noite inaugural. Vidas aceitaram a Cristo, reconhecendo-o 
como suficiente salvador.

O ponto de pregação está localizado à rua Miguel Calmo, 84b. 

MARACAÍ/SP – Em 9 de outubro, um concorrido culto em 
ação de graças ao Senhor se fez ocorrer em favor do pastor presi-
dente do campo regional, Cleomar Barbosa. Os trabalhos ficarão 
á conta do vice-presidente, o pastor João Jose e do diácono Ro-
berto Motta. Tratou-se de uma noite crivada por diversas home-
nagens, quando a membrasia e mesmo a regional apresentou o 
carinho nutrido pelo líder.

Antes de adentrar ao momento social da noite, os irmãos 
adoraram a Jesus, conjuntos e cantores se alternaram, tes-
temunhos foram compartilhados e a palavra do Senhor ga-
nhou espaço durante a programação. A alegria celestial foi 
experimentada por muitos.

No encerramento das festividades, o líder agradeceu a todos 
pelo carinho e disse que as manifestações ajudam a incentivá-lo 
a fazer melhor a obra do Mestre. Gratidão a Deus, aos membros 
de sua família, colegas de ministério e membrasia em geral.

Sua Saúde

Novas diretrizes de 
hipertensão arte-
rial com mudanças 
na classificação

A nova diretriz “2017 ACC / AHA 
/ AAPA / ABC / ACPM / AGS / APhA / 
ASH / ASPC / NMA / PCNA Guideline 
for the Prevention, Detection, Evalua-
tion and Management of High Blood 
Pressure in Adults” é o documento 
oficial que inclui novas recomenda-
ções sobre prevenção, detecção, ava-
liação e controle da pressão arterial 
elevada em adultos. Este ano o docu-
mento consta de uma nova definição 
dos limiares de pressão arterial (PA) 
sistólica e diastólica para o início do 
tratamento com medicamentos anti-
-hipertensivos e um novo alvo agres-
sivo de tratamento da PA.

As diretrizes foram divulgadas 
nas Sessões Científicas da American 
Heart Association (AHA) 2017 e pu-
blicadas simultaneamente no Journal 
of the American College of Cardiology 
e no jornal AHA Hypertension. O ob-
jetivo é fornecer uma diretriz abran-
gente para o diagnóstico, prevenção, 
avaliação, tratamento e estratégias 
importantes para melhorar as taxas 
de controle durante o tratamento da 
hipertensão arterial, segundo Paul 
Whelton, médico da Tulane Universi-
ty School of Public Health and Tropical 
Medicine, em Nova Orleans, e presi-
dente da conferência 2017 Hyperten-
sion Practice Guidelines.

A definição de pressão arterial 
normal não mudou em relação ao 
documento anterior, mas as novas 
diretrizes eliminaram a classificação 
da “pré-hipertensão” e dividiram os 
níveis pressóricos previamente cha-
mados de “pré-hipertensão” para 
“pressão arterial elevada”, com 
pressão sistólica entre 120 e 129 
e pressão diastólica inferior a 80 
mmHg, e “hipertensão arterial está-
gio 1” para pressão sistólica situada 
em 130 a 139 mmHg e a diastólica 
em 80 a 89 mmHg.

O termo “pré-hipertensão” não 
ressaltava de maneira apropriada o 
risco dos pacientes que já apresenta-

*CLÁUDIO MIRANDA

vam os níveis pressóricos mais 
altos da antiga classificação, 
pois nesta etapa alguém já es-
tava em risco substancialmente 

aumentado - o dobro do risco 
de um ataque cardíaco em 
comparação com alguém 
com níveis pressóricos 
normais, por isso, a clas-

sificação em “hipertensão 
estágio 1” é um termo mais ade-

quado para esses pacientes.
Classificação da pressão arterial 

pelo JNC7 e pelo 2017 ACC/AHA 
Hypertension Guidelines

Em comparação com a orien-
tação JNC7, a diretriz ACC/AHA de 
2017 resulta em um aumento subs-
tancial da prevalência de hiperten-
são, mas um pequeno aumento na 
porcentagem de medicamentos an-
ti-hipertensivos recomendados nos 
EUA. E as diretrizes do ACC/AHA de 
2017 aconselham que uma propor-
ção substancial de adultos dos EUA, 
que tomam medicação anti-hiper-
tensiva, seja tratada com redução 
mais intensa da PA.

Prevalência da Hipertensão de 
acordo com as diretrizes JNC7 e 
2017 ACC/AHA

A razão pela qual a prevalência 
aumentará substancialmente, mas 
os pacientes que recebem tratamen-
to só aumentarão moderadamente, 
é que as recomendações para o tra-
tamento do estágio 1 da hipertensão 
são orientadas pelo risco cardio-
vascular subjacente dos pacientes: 
apenas aqueles com doença cardio-
vascular clínica ou risco estimado de 
10% ou mais de doença cardiovascu-
lar aterosclerótica (ASCVD) receberá 
tratamento e o restante deve ser 
orientado sobre a modificação ne-
cessária no estilo de vida.

As recomendações específicas 
incluem conselhos para perda de 
peso, seguimento de uma dieta com 
padrão DASH, redução do sódio a 
menos de 1.500 mg/dia e aumento 

na ingestão de potássio para 3.500 
mg/dia através da ingestão dietéti-
ca. Além de aumento na atividade 
física a um mínimo de 30 minutos 
de exercício, três vezes por semana, 
e limitação da ingestão de álcool 
para duas doses de bebidas ou me-
nos por dia para homens e uma ou 
menos para mulheres.

Os pesquisadores também 
apontaram novos objetivos para o 
tratamento da hipertensão. A últi-
ma orientação recomendava alvos 
de menos de 140/90 mmHg, já a 
nova orientação recomenda um 

alvo de 130/80 mmHg.
As diretrizes foram atualizadas 

para refletir as ameaças reais da 
pressão arterial elevada e estabele-
cer um protocolo que possa melho-
rar a saúde cardiovascular de todos 
os americanos. Ela é o resultado de 
três anos de revisão completa, por 
um painel de 21 especialistas que 
analisaram mais de 900 fontes, sub-
metidas a várias rodadas de revisão 
por pares e revisadas pelo grupo de 
redação de um comitê de coordena-
ção de consultoria científica forma-
do por 41 membros, com base em 
evidências e monitoramento contí-
nuo de novas pesquisas.

Além da 
American He-
art Associa-
tion e do Ame-
rican College 
of Cardiology 
outras organi-
zações parcei-

ras incluem a Academy of Physician 
Assistants, a American College of 
Preventive Medicine, a American 
Geriatrics Society, a American Phar-
macists Association, a American So-
ciety of Hypertension, a American 
Society of Preventive Cardiology, a 
Association of Black Cardiologists e 
a National Medical Association, and 
the Pre-
v e n t i v e 
C a r d i o -
vascular 
N u r s e s 
Assoc ia -
tion

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

Fotos: Divulgação
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PALAVRA fez grande diferença MAICON adorou como convidado

CONJUNTO “Emanuel” que venceu mais uma etapa na presença do Senhor

JUVENTUDE acena ao término do evento que assinalou vidas e renovou conceitos espirituais

MOCIDADE SE RENOVOU ESPIRITUALMENTE DURANTE A QUINTA
CONFRATERNIZAÇÃO DA UMADEMP RIO VERDE

CAIUBA IV: ADOLESCENTES RENDERAM ADORAÇÕES

RIO VERDE/GO – De 15 a 17 de 
setembro, a sede regional local, pre-
sidida pelo pastor Rogério Cunha, 
destinou parte de sua programação 
para promover a edição anual da con-
fraternização da União de Mocidade 
da Assembléia de Deus do Ministério 
de Perus (UMADEMP). Dias de pleni-
tude e avanços espirituais intensos. O 
Senhor operou de diversas maneiras.

O tema que referendou os cultos, 
cooperados e amplificados graças 
às manifestações da glória santa, foi 
“Santidade”. Nele e a partir dele po-
derosas mensagens foram desenha-
das e reveladas por conta da presença 
do Divino que abrindo as janelas dos 
céus, derramou bênçãos aos que se 
interessaram em viver novidade de 
vida em âmbito espiritual.

Além do vocal que praticamente 
tomou conta da nave do templo-se-
de e entoou maravilhosas canções, 
os cantores Maicon Bonfim (Cate-
dral) e a dupla “Hadsson e Laiander” 
(Goiânia) ampliaram o rol das adora-
ções remetidas ao trono de poder e 
graça. O Senhor falou poderosamen-
te a partir desses hinos de excelente 
conteúdo voltado ao reconhecimen-
to do Mestre como a maior razão de 
nossa existência.

Em âmbito nacional, o pastor Flá-

vio Pena preside o congresso de jo-
vens. Enviou como seu representante 
o presbítero e membro da diretoria 
nacional, Ricardo Saito, que foi o pre-
letor oficial da noite inaugural. O Se-
nhor tratou de inspirar o seu servo e 
revestiu-o com o seu manto de paz 
e justiça. Vidas foram transformadas 
pelo poder da palavra.

Sob o mesmo poder e inspiração, 
na noite seguinte, sábado, a palavra 
foi reservada e pregada por conta do 
pastor Vagner Pedroso (Campo Gran-
de/MS). Outra noite histórica na vida 
da juventude que experimentou mu-
danças no comportamento espiritual 
ante as verdades professadas pelo ins-
trumento do Altíssimo.

Avivados e repletos da graça san-
ta, jovens contabilizaram diversas 
renovações, quebrantamento, un-
ção, conversões e o batismo com o 
Espírito Santo de quatro componen-
tes do conjunto.

SÃO PAULO/SP – De 3 a 5 de 
novembro, debaixo das poten-
tes mãos divinas, o conjunto de 
adolescentes locais agradeceu 
ao Senhor por atravessar mais 
um ano de grandes desafios 
e terem sido guardados pelas 
mãos divinas do Criador.

Na realidade foi o primeiro 
ano de grandes comemorações. 
Denominados como “Emanuel”, 
os componentes atuaram sob a 
liderança dos irmãos Kênia e Lu-
cas. O líder local é o obreiro An-
derson Rocha.

A cooperação foi boa no 
culto inaugural, tendo a igreja 
recebido caravanas das vilas 
Caiúba II, V, CDHU II e AD Be-
lém. Todos louvaram, assim 
como o convidado especial 
para adorar, cantor Esdras. Pre-
gou a irmã Kécia Muniz.

Sábado foi outro dia de 

muita plenitude em meio ao 
povo do Senhor. Como ocorreu 
na noite anterior, o templo foi 
tomado pelo poder celestial. 
Os louvores do grupo aniver-
sariante, combinados com os 
compartilhados pelas igrejas 
Caiúba III, AD Belém, conjunto 
de mocidade “Elohin” e cantor 
Wesley “prepararam” os cora-
ções para que recebessem uma 
poderosa mensagem de fé e 
poder, pregada pelo evangelis-
ta Metusalém Costa.

A festa foi encerrada do-
mingo. No chamado “Culto da 
Família”, onde todas as partes 
musicais se envolvem dire-
tamente na liturgia do culto, 
a prioridade ficou por conta 
dos componentes do conjunto 
“Emanuel”. Após as adorações 
dos cantores Samuel, Andressa 
e Jamily serem entoados, o pas-
tor Anderson pregou e o Senhor 
confirmou a festividade, patro-
cinando um grande reboliço es-
piritual na congregação.
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JESUS continua salvando vidas: batismo é a maior prova dessa verdade

CONJUNTO “Rosa de Saron” adorou ao Mestre nas noites comemorativas MISSª Rúbia Araújo pregou PR. SETORIAL apoiou ADRIANA é da diretoria

CINCO BATIZADOS EM IPATINGA

OS 11 ANOS DO “ROSA DE SARON”

IPATINGA/MG – Em 5 de novembro, foi realizado na sede 
setorial de Ipatinga o cerimonial do batismo nas águas. Pela 
misericórdia divina cinco novos candidatos testemunharam 
publicamente a mudança de vida, decorrente da fé mani-
festa em Cristo. Todos foram submetidos ao processo pre-
paratório (discipulado) para entender o que de fato o gesto 
representa á vida espiritual.

A alegria pautou a reunião, avivada por acordes musicais 
entoados por conta dos departamentos organizados da igre-
ja. A eles se somaram os testemunhos compartilhados pelos 
irmãos e mesmo obreiros, sustentando a conversão e a crença 
inabalável na vida eterna mediante a fé no sacrifício de Jesus.

O pastor setorial Haderaldo Luiz foi o oficiante, simbolica-
mente “sepultando” os pecados dos novos convertidos junto 
às águas correntes. O acontecimento foi algo importante, me-
xendo com a vida eclesiástica do povo.

A igreja em Ipatinga, que tem crescido – novos candida-
tos estão em fase final de preparação para descer às águas no 
próximo batismo - pertence ao campo regional com sede em 
Mauá/SP, presidido pelo pastor Flavio Pena. 

JUNDIAÍ/SP – Sob o tema 
“Igreja, vigiai e orai para que 
não entreis em tentação” (Mt 
26:14), a sede setorial no jar-
dim do Lago, liderada pelo 
pastor José Lopes e diaconisa 
Marinalva, promoveu e hos-

pedou cultos em comemora-
ção aos 11 anos do conjunto 
do círculo de oração “Rosa de 
Saron”. Foram dias de comu-
nhão e muitas manifestações 
da glória santa.

Na abertura, além das 

adorações que o conjunto 
vocal patrocinou, convida-
dos igualmente tiveram 
oportunidades para saudar 
o Mestre com o cântico de 
canções pentecostais. Uma 
prática que se repetiu nos 

dias festivos. As cantoras 
Roseli, Rosângela e Karla 
Nascimento ampliaram os 
devocionais, na qualidade 
de cantoras convidadas.

O tema trouxe à reflexão 
muitos. E para explorá-lo na 

grandeza, a igreja contou 
com as participações das 
missionárias Rafaela, Rúbia 
Araújo e o pastor Daniel. Ins-
trumentos que se colocaram 
na posição e receberam a 
graça bendita do Pai.

Fotos: Divulgação


