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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

A simples virada do calendário sem atitudes não patrocinará mudanças

No novo ano tudo vai ser diferente?

“No novo ano tudo vai ser di-
ferente! Vou deixar meus maus 
hábitos!” Você também tomou 
resoluções desse tipo, usando a 
mudança de ano como data para 
uma virada em sua vida?

A cada novo ano, muitas pes-
soas tomam resoluções radicais 
para suas vidas. A mudança de 
ano vem acompanhada de uma 
certa aura de transformação, 
levando-nos a crer que nessa 
data será mais fácil romper com 
maus hábitos e superar fraque-
zas de caráter.

O que sobra de todos esses 
bons propósitos? O que resta das 
decisões tomadas em datas apa-
rentemente significativas? Talvez 
alguns se lembrem que no dia 
9/9/99 foram realizados muitos 
casamentos em diversas partes 
do mundo. E agora certamente os 
primeiros desses matrimônios já 
estão desfeitos. Harmonia rompi-
da e promessas de fidelidade não 
cumpridas levaram ao fracasso.

Pedro garantiu certa vez a 
seu Mestre: “Ainda que me seja 
necessário morrer contigo, de 

nenhum modo te negarei” (Mt 
26.35) – mas ele falhou vergo-
nhosamente. Será que o compor-
tamento desse discípulo não es-
pelha nossos próprios propósitos 
vãos? Será que também nós não 
falhamos repetidamente? Pau-
lo escreve: “Porque não faço o 
bem que prefiro, mas o mal que 
não quero, esse faço” (Rm 7.19). 
Muitos de nós procuram des-
culpar e minimizar suas falhas, 
dizendo: “Paulo também era as-
sim...” Mas ele, nessa passagem, 
procura apenas demonstrar a 
luta entre o bem e o mal dentro 
de cada um de nós. Em outras 
passagens fica muito claro que 
ele estava empenhado com to-
das as suas forças em viver uma 
vida vitoriosa. Paulo prosseguia 
em direção ao objetivo, em dire-
ção a Cristo: “...prossigo para o 
alvo...” (Fp 3.14).

No caso de Daniel, a chave 
para sua vida vitoriosa estava 
muito bem definida. Ele também 
chegou ao ponto em que tomou 
uma resolução: “Resolveu Da-
niel, firmemente, não contami-

nar-se com as finas iguarias do 
rei, nem com o vinho que ele be-
bia” (Dn 1.8).Daniel conseguiu 
colocar sua resolução em prática 
porque, mesmo sob ameaça de 
morte, em nenhuma circuns-
tância deixou de orar três vezes 
por dia ao seu Deus: “três vezes 
por dia, se punha de joelhos, e 
orava, e dava graças, diante do 
seu Deus, como costumava fa-
zer” (Dn 6.10b). Esse hábito era 
algo natural para ele. Mas é jus-
tamente nesse ponto que todos 
os nossos bons propósitos fa-
lham. Estamos dispostos, temos 
o firme propósito de deixar de 
lado maus hábitos e velhos de-
feitos. Dizemos a nós mesmos: 
“A partir de 1º de janeiro vai 
ser para valer!” Mas falharemos 
vergonhosamente mais uma vez 
se apenas deixarmos os maus 
costumes de lado, sem nos ha-
bituarmos a levar uma vida real-
mente voltada para Deus.

Como está nossa relação com 
Deus? Tornou-se hábito para nós 
ler Sua Palavra, orar e servi-lO? 
Acerca de Jesus está escrito: “E, 
saindo, foi, como de costume, 
para o monte das Oliveiras; e 
os discípulos o acompanharam. 
Chegando ao lugar escolhido, 
Jesus lhes disse: Orai, para que 
não entreis em tentação” (Lc 
22.39-40). É nesse sentido que 
desejo a todos um ano muito 
abençoado, um ano em que 
nossos hábitos e costumes nos 
levem para mais perto de nos-
so Senhor e Mestre. “Orai, para 
que não entreis em tentação!” 

*é escritor pertencente ao cast 
do site www.chamada.com.br

*PETER MALGO
Reprodução
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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



O Arado Janeiro 201804

A igreja foi tremendamente visitada pelo poder celestial durante as celebrações festivas que ocorreram nos dias da EBFO, Convenção e CAMP

Plenária da Escola Bíblica, que reuniu toda a liderança radicada ao campo regional: comunhão e crescimento conjunto na palavra do Salvador

Pr. presidente assinalou presença nos eventos

Ao término, vários obreiros ingressaram no rol dos trabalhadores perante à seara santa: chamado divino

Mesa Convencional em ação deliberando soluções e avanços à obra que cresce de uma forma maravilhosa

Jhonatan atuou como cantor convidado especial Pr. Maílton liderou caravana e ainda pregou

Sergipe: Canindé hospedou EBFO, Convenção e pré-CAMP em novembro
CANINDÉ/SE – De 17 a 19 

de novembro, a sede regio-
nal local, presidida pelo pas-
tor Jorge Gomes dos Santos, 
promoveu e hospedou três 
grandes eventos em suas de-
pendências: a Escola Bíblica 
Fraternal de Obreiros (EBFO), 
a Convenção Estadual e o 
pré-Congresso de Adolescen-
tes do Ministério de Perus 
(CAMP). Deus trabalhou de 
uma forma especial no decor-
rer dos eventos.

Diversas autoridades ecle-
siásticas acusaram presenças 
perante os acontecimentos. 
Presidente nacional da AD Pe-
rus, o pastor doutor Elias Car-
doso efetuou a abertura dos 
trabalhos, inclusive instalan-
do a Mesa Diretora da Con-
venção. Os pastores Antonio 
Oliveira (Parada de Taipas) 
representou a liderança do 
CAMP enquanto que Maílton 
Santos (Lagarto) compareceu 
ao lado de uma grande cara-
vana e David Bispo (Pernam-
buco) representou a regio-
nal pernambucana junto aos 
acontecimentos.

Maílton Santos, pastor 
presidente da regional de La-
garto/SE, liderou uma grande 
caravana para participar da 
Convenção Estadual, e atuou 
como preletor da noite de 
abertura. Deus trabalhou po-

derosamente, usando os seu 
servo no evento que sinalizou 
o culto do CAMP - departa-
mento regional de adoles-
centes liderado pelas coor-
denadoras Talita Carvalho e 

Jacyanna Manuella.
Sábado pela manhã acon-

teceram simultaneamente a 
EBFO/Convenção e a plenária 
acomodando o outro culto 
inerente ao CAMP. Obreiros e 

adolescentes, separados em 
compartimentos, acessaram 
aos maravilhosos e oportu-
nos ensinamentos da pala-
vra santa. A verdade é que o 
trabalho voltou a estabelecer 

novos recordes em se tratan-
do de participações.

No culto realizado à noite, 
muitos louvores se fizeram 
ecoar em meio à congregação 
dos santos. O cantor Jhonatan 
Farias (Belo Horizonte/MG) 
foi voz de adoração perante o 
trabalho que ainda concedeu 
várias oportunidades aos de-
partamentos organizados em 
ação, com ênfase aos adoles-
centes que figuraram junto ao 
vocal do CAMP.

A ministração coube ao 
pastor doutor Elias Cardoso, 
que sob inspiração, admoes-
tou o povo ao necessário te-
mor divino e antes de sacra-
mentar o encerramento do 
trabalho, abriu a pauta admi-
nistrativa, quando foram sepa-
rados e consagrados os novos 
obreiros para que passem a 
servir às necessidades apre-
sentadas pela seara santa.

No domingo, as plenárias 
continuaram com os adoles-
centes e à noite, no grandioso 
“Culto da Família” que apon-
tou o encerramento, ainda 
foram dadas oportunidades 
para que o cantor  Jhonatan 
Farias (Belo Horizonte/MG) 
louvasse ao Pai. A festa espiri-
tual se completou mediante a 
poderosa ministração da pala-
vra, por conta do obreiro An-
derson Alcântara(Aracaju/SE).

Fotos: Divulgação
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Deus tem operado em meio à liderança, especialmente por conta da diretoria estadual que tem trabalhado com afinco, à busca de ampliar a igreja

Casal de obreiros ao lado do pastor presidente nacional: reconhecimento pelos feitos na missão de apascentar o rebanho e fazer o melhor por elePr. Roberto preside a regional em Mato Grosso Eliana constou no rol de oradores oficiais

Ministério feminino reforçou a tese de atravessar um momento maravilhoso em nível nacional, promovendo grandes conclaves: união e pentecostes Plenária da Escola Bíblica, que reuniu toda a liderança radicada ao campo regional: comunhão e crescimento conjunto na palavra do Salvador

REGIONAL DA AD PERUS EM MATO GROSSO PROMOVEU EBFO E CIBEMP DE FORMA UNIFICADA

CUIABÁ/MT – Nos dias 1, 
2 e 3 de dezembro, a sede re-
gional da AD Perus em Cuiabá 
se tornou em palco para hos-
pedar as celebrações ineren-
tes à Escola Bíblica Fraternal 
de Obreiros (EBFO) e do pré-
-Congresso de Irmãs Benefi-
centes Evangélicas do Minis-
tério de Perus (CIBEMP). O 
tema oficial foi “Maturidade 
Cristã” (Ef 4:12 – 13) e divisa 
“Até que todos cheguemos a 
unidade da fé e ao conheci-
mento do filho de Deus”.

O pastor presidente regio-
nal Roberto Nascimento e sua 
esposa, a missionária Hayde 
Flausino Oliveira, foram os 
hospedeiros das caravanas 
que assinalaram presenças 
nos eventos. O pastor presi-
dente nacional da AD Perus, 
o doutor Elias Cardoso e sua 
esposa e presidente nacional 
do CIBEMP, a missionária Lí-
gia Cristina Marins Cardoso, 
estiveram no acontecimento, 
dedicando prestígio à Comis-
são Organizadora.

Unificados, os aconteci-
mentos retrataram a grande-
za ministerial, sua organiza-

ção e a união que tem sido 
marca em meio aos eventos 
promovidos sob a bandeira 
da AD Perus. A grata surpresa 
foi o grande comparecimen-
to de pessoas aos conclaves, 
vez que se de um lado as pre-
senças de irmãs superaram 
as expectativas estabelecidas 
pela Comissão Organizadora, 
os obreiros e lideranças não 
deixaram por menos, assegu-
rando índice elevadíssimo de 
adesão perante a EBFO. Na 
realidade, se estabeleceu um 
recorde jamais visto no esta-
do mato-grossense.

Deus preparou marcantes 

momentos mediante mensa-
gens pregadas, conhecimen-
tos compartilhados junto às 
plenárias. Louvores entoados, 
envolvendo toda a igreja e vo-
zes auxiliares que somaram 
mais força nas adorações des-
tinadas ao trono do Salvador.

Nas plenárias da EBFO, os 
“alunos” tiveram como minis-
tradores os pastores Wagner 
Luis dos Santos ( Presidente 
Regional em Parada de Taipas 
– SP), Marcelo do Nascimen-
to ( Presidente Regional em 
Santo Amaro – SP), Antonio 
de Oliveira (Parada de Taipas 
– SP) e a missionária Eliana 

Camilo ( AD Perus Catedral – 
SP). O pastor doutor Elias Car-
doso, promoveu várias inter-
venções durante intervalos 
de assuntos debatidos, prin-
cipalmente compartilhando 
visões aclaradas acerca do 
Regimento Interno que nor-
matiza as ações eclesiásticas 
da AD Perus.

Antes do trabalho unifica-
do ter sido encerrado, aten-
dendo a demanda da seara, a 
Mesa Diretora deliberou pela 
separação e consagração de 
obreiros – no total 22 novos 
embaixadores qualificados 
para trabalhar, dando prosse-

guimento ao ide determinado 
pelo Cordeiro.

Setores em Várzea Gran-
de (pastor Carlos Almeida), 
Tangará da Serra (pastor Flá-
vio Fontaneli ), Juína (pastor 
Mybson Queiroz ), Cáceres 
(pastor Zeno Tavares ), Sor-
riso (pastor Adilson Cirilo ), 
Pontes e Lacerda (pastor Val-
divino Carlos de Carvalho) 
e congregações da Grande 
Cuiabá, marcaram presença 
em todos os acontecimen-
tos, tornando-se partícipes 
de mais um ciclo de bençãos 
que o Senhor vem derraman-
do sobre a sua igreja em todo 
o estado, unificando assim de 
formas grandiosa o ministério 
de Perus no Mato Grosso

Ainda estiveram presti-
giando a festa uma caravana 
formada por dezenas de ir-
mãs e obreiros, que lidera-
dos pelo pastor presidente 
Alexandre Moreira, deixaram 
Campo Grande/MS  e assina-
laram participações junto à 
festividade unificada realiza-
da no estado vizinho.

(Com colaboração de Luis 
Rogério Gonçalves, de Cuiabá)

Fotos: Divulgação
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Ministério feminino reforçou a tese de atravessar um momento maravilhoso em nível nacional, promovendo grande conclave: união e pentecostes

O grupo de intercessão “Celeste”, que tem desenvolvido importantes tarefas perante à obra na sede setorial em parque 120: vitórias celebradas

Mattos Nascimento participou nos louvores

Andreia, que é missionária em Mauá: oradora

Missª Gedália foi oradora em um dos cultos

MINISTÉRIO FEMININO

GRUPO DE INTERCESSÃO “CELESTE” SE ALEGROU AO COMPLETAR 39 ANOS NO PARQUE 120

MARACAÍ/SP – Nos dias 
16, 17, 18 e 19 de novembro, 
a sede local, presidida pelo 
pastor presidente Cleomar 
Barbosa e a coordenadora do 
círculo de oração, a missioná-
ria Lucélia Marcos Nogueira, 
se colocaram como hospe-
deiros perante os que se di-
rigiram ao templo-sede para 

participar da promoção do 
pré-Congresso de Irmãs Be-
neficentes Evangélicas do Mi-
nistério de Perus (CIBEMP). 
Foi uma benção!

Logo no dia inaugural, 
em meio ao grande fluxo 
de pessoas, as adorações 
foram remetidas ao trono 
de graça mediante a parti-
cipação especial do cantor 
Mattos Nascimento. Inter-
calando testemunho pesso-
al de sua carreira enquanto 
ímpio, músico e conversões, 
foi atrativo especial perante 
vidas que acabaram se ren-
deram aos pés do Senhor 
Jesus. A dupla “Gedielson 
& Gedione” e o trio “Obe-
de” completaram o rol dos 

adoradores convidados na 
qualidade especial.

Diante de mais um mo-
mento de plenitude espiritu-
al, onde o vocal foi priorizado 
para enaltecer o santo nome 
do Redentor, no dia 17 a mi-
nistração da palavra ficou à 
conta do pastor José Rose. Foi 
lindo o que Deus realizou em 
meio ao seu povo.

A graça eterna foi revelada 
a cada dia. Mais uma noite de 

FCO. MORATO/SP – Nos 
dias 24 e 25 de novembro, a 
sede setorial em parque 120, 
liderada pelo pastor Manoel 
Benício Vasconcelos e equipe, 
promoveu debaixo de grande 
avivamento os cultos festivos 
alusivos a mais um ano de 
existência do círculo de oração 
“Celeste”. Dias em que o Espí-
rito Santo trabalhou, operando 
perante os que se entregaram 
totalmente à vontade divina. 

O tema oficial da ocorrência 
foi “Na casa de meu Pai há 
muitas moradas; se não fosse 
assim, eu vo-lo teria dito. Vou 
preparar-vos lugar” (Jo 14:2).

Na verdade a condução 
dos cultos foi facultada à lide-
rança feminina setorial, cuja 
coordenadora é a sua esposa, 
a diaconisa Lindalva Santos de 
Vasconcelos. Como dirigentes 
atuaram a diaconisa Isabel, 
Cláudia e a irmã Luzia. Presi-

dente regional do CIBEMP, a 
missionária Eliane de Oliveira 
Ottavio, assinalou presença, 
prestigiando as lideradas em 
âmbito setorial.

Dentre as mais belas ocor-
rências registradas nos dias 
festivos, a boa cooperação 
figurou como um dos desta-
ques. Caravanas de igrejas 
estabelecidas na cidade e 
pertencentes a outros seto-
res estiveram compartilhan-

do do momento de alegria 
experimentado pelas compo-
nentes do conjunto que pela 
graça divina somou 39 anos à 
caminhada ininterrupta, cra-
vada por clamores, interces-
sões, propósitos e fé inabalá-
vel no Criador.

O conjunto premiou os 
presentes com lindas apresen-
tações, vez que a organização 
pautou o evento em todo o 
seu período existencial. Ban-
deiras foram introduzidas ao 
templo, o nome do Criador 
exaltado a todo tempo e a gló-
ria divina operando. Cantores 
como a dupla “Obede & Tai-
ná”, Samuel Angelo e Rogério 
somaram positivamente para 
adorar o Rei dos reis.

As mensagens patrocina-
ram diferença perante muitas 
vidas, tendo o Senhor decidi-
do usar ao seu modo os ora-
dores, missionárias Gedália 
Pereira Braga, Andréia de 

Oliveira e o evangelista Fer-
nando Barbosa. Trataram-se 
de testemunhas autênticas 
das vontades divinas revela-
das mediante a aplicação in-
conteste da palavra. O fogo 
espiritual desceu, alcançando 
vidas e virando cativeiros.

operações foi o que viu no dia 
18. Após os louvores do vo-
cal do CIBEMP e por conta de 
representações de caravanas 
e cantores que se revezaram 
em meio ao culto, tudo con-
correu para a manifestação 
do poder celestial, decorren-
te da palavra tremenda vinda 
do céu, ministrada pela vice-
-presidente nacional do CI-
BEMP, a missionária Valdecir 
Souza Salomão (Catedral).

A maior festividade femini-
na em âmbito regional foi en-
cerrada sob as maiores reve-
lações inspiradas pelo Espírito 
Santo. Adorações anteciparam 
as meditações temáticas que 
encontraram na ministração 
da missionária Tercina Palma-
res o foco principal do evento 
que patrocinou renovação, 
batismo com Espirito Santo, 
além de impactar os que abri-
ram os seus corações.

PROMOVEU PRÉ-CIBEMP
NO CAMPO REGIONAL

EM MARACAÍ

Fotos: Divulgação

Fotos: Gabriel Vasconcelos
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Poder celestial cuidou de impactar vidas dos que participaram do grande evento que foi a EBFO congregando as regionais do interior paulista

Pr. Gilberto (ao microfone) preside a regional de Marília, onde a escola foi realizada

Pr. Antonio Lopes durante o ato em que obreiros foram convocados a servir ao reino

Presidente foi homenageado por político diante do comparecimento seguido à cidade No destaque, obreiros pertencentes ao setor em Presidente Prudente, se regozijando após terem sido separados/consagrados ao ministério

COOPERAÇÃO ASSINALOU A

MARÍLIA/SP – Realizada 
nos dias 15 e 16 de dezembro, 
a primeira edição da Escola 
Bíblica Fraternal de Obreiros 
(EBFO) ocorrida na regional foi 
um sucesso. De público e de 
aprendizado perante à palavra 
santa. O presidente da regio-
nal, pastor Gilberto Pinto Car-
doso, foi o grande anfitrião do 
acontecimento, ao lado dos 
demais obreiros que atuam 
sob a sua supervisão.

Cooperado mediante as 

participações de duas grandes 
regionais estabelecidas no inte-
rior paulista (Bauru e Maracaí), 
o evento foi configurado como 
um dos grandes acontecimen-
tos eclesiásticos a fechar o ano 
de 2017 na cidade. Obreiros, 
líderes de departamentos e vi-
sitantes asseguraram a lotação 
do templo durante o período 
de muito aprendizado.

Na noite de sexta-feira, o 
pastor presidente nacional da 
AD Perus, o doutor Elias Cardo-

so, prestigiou o evento, ofere-
cendo total apoio. A presença 
do líder hipotecou credibilida-
de à gestão exercida pelo pas-
tor presidente regional que foi 
solícito, destacando a boa ges-
tão eclesiástica do pastor Elias.

Louvores por conta dos 
departamentos, hinos congre-
gacionais e adorações avulsas 
se alternaram, patrocinando 
um devocional maravilhoso ao 
Criador que respondeu à altura 
do grau em que foi invocado.

As considerações bíblicas 
partiram do eixo temático que 
arregimentou a si as edições 
anuais da EBFO em todo o ter-
ritório nacional: “Querendo o 
aperfeiçoamento dos santos” 
(Ef 4:12, 13). Em suma, o as-
sunto focou a Maturidade Cris-
tã como o principal foco dos 
ensinamentos compartilhados.

O pastor doutor Elias Car-
doso se responsabilizou pela 
abertura oficial do evento, elo-
giou caravanas que viajaram 
horas e muitos quilômetros 
para tomar parte na celebra-
ção e destacou que a organiza-
ção local se mostrou bastante 
favorável à edição da EBFO. 

Posteriormente, ministrou 
com eficiência a poderosa pa-
lavra do Senhor Jesus Cristo.

SÁBADO DE ATIVIDADES

Após o devocional, quando 
diversos obreiros tiveram par-
ticipações na liturgia inicial do 
culto, na manhã de sábado foi 
aberta a primeira plenária focan-
do o tema central da Escola Bíbli-
ca Fraternal de Obreiros. Coube 
ao pastor Antonio Oliveira (ETA-
DEMP) ministrar aos obreiros e 
líderes que atuam em diversos 
segmentos. Deus abençoou, 
inspirando o orador que se fez 
esclarecer com propriedade pe-
rante o grande plenário.

Antes de dar o primeiro pe-
ríodo como encerrado, todos 
se curvaram à homenagem 
que um vereador destinou à 
pessoa do pastor presidente, 
o doutor Elias Cardoso. Ao lí-
der assembleiano foi entregue 
uma placa, reconhecendo-o 
como “visitante ilustre à cida-
de de Marília”. 

No período vespertino (tar-
de), a oportunidade foi concedi-
da ao pastor Marcio Falcão (Ca-
tedral). Profundo nas análises 
que fez, contudo igualmente 
esclarecedor perante à assis-
tência, constituiu-se em instru-
mento de grande valia para 
beneficiar importante parcela 

do povo que serve ao Senhor e 
cuida de repassar ensinamen-
tos recebidos aos que estão sob 
as respectivas lideranças.

À noite, a igreja voltou a ‘so-
frer’ com a superlotação, vez 
que a membrasia compareceu 
em peso, assim como as ca-
ravanas que decidiram visitar 
os irmãos. Louvores ecoaram 
pelo templo, envolvendo mem-
bros dos departamentos, assim 
como cantores que não perde-
ram oportunidade de mandar 
ao trono da graça seus sacrifí-
cios em sinal de adoração.

Na ministração da palavra 
divina, o pastor Wíllian Rosa 
(Catedral), foi agraciado com 
a oportunidade e viu o Espírito 
Santo trabalhar de uma forma 
especial. Sob autoridade, pre-
gou e o Senhor tratou corações 
e renovou vidas pelo poder do 
evangelho revelado.

A festa alusiva à primeira Es-
cola Bíblica Fraternal de Obrei-
ros (EBFO) em Marília foi con-
cluída mediante separações e 
consagrações de obreiros que 
ingressaram no ministério, na 
qualidade de auxiliares junto á 
maravilhosa obra. As delibera-
ções tiveram como presidente 
o pastor Antonio Lopes (Cate-
dral), que oportunamente re-
presentou a Mesa do Conse-
lho de Ministros em meio aos 
atos que deferiu. 

PRIMEIRA EBFO INTEGRADA

MARÍLIA-MARACAÍ

Fotos: Divulgação
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Visão de alguns candidatos pertencentes ao sexo masculino, momentos antes do batismo O número de irmãs que desceram às águas ficou acima do registrado em relação aos irmãos

Filho, Henrique igualmente se batizou

Pr. Marcos: emoções junto à sua mamãe Emiliano e o filho Erick: fé inabalável

Mãe, Alzira cumpriu a justiça divina

Nos quatro batismos de 2017, desceram às águas 
na Catedral 1309 novos convertidos 

Em 2017, sede nacional promoveu quatro batismos, sendo o ato de dezembro o que mais reuniu 
candidatos; na média, a cada três meses, 327 pessoas adentraram à comunhão

DA REDAÇÃO – O ano de 
2017 foi rentável espiritual-
mente aos interesses da AD 
Perus, em especial quando o 
recorte analisado foca o nú-
mero de conversões que sus-
tentaram a ponto de trans-
formar-se em membrasia 
efetiva da denominação. Des-
prezando os candidatos que 
se fizeram acrescer ao rol da 
Secretaria Geral, oriundos de 
batismos realizados no Inte-
rior, n’outros estados e países, 
desceram às águas na Catedral 
1309 novos convertidos em 
meio as quatro cerimônias que 
se realizam na sede anualmente. 
A última se deu no domingo, 10 
de dezembro.

Sob um clima festivo ma-
ravilhoso, após terem mani-
festado conversões e aden-
trarem ao discipulado em 
suas respectivas igrejas, 398 
candidatos se apresentaram 
ao chamado divino, testemu-
nhando mudanças de vida 
em plano espiritual. Desses, 
212 eram mulheres e 186 ho-
mens. Dezenas de oficiantes 
– maioria pastores regionais 
– se alternaram, na qualida-
de de oficiantes do batismo. 
O próximo acontece somente 
no mês de março.

Como sempre o ato ba-
tismal se configura em uma 
das maiores festas em meio à 
igreja, vez reunir não apenas 
os candidatos como membros 
e familiares dos que acessam 
às águas. Emoções se alter-
nam uma após outras.

“Feliz demais da conta. 
Tive o prazer de ganhar toda 
a minha família para Jesus e 
hoje minha mãezinha desce 
às águas, completando esse 
ciclo de alegria sem fim. Só te-
nho em agradecer ao Senhor 
por tudo quanto ele permitiu 
aos meus olhos contemplar”, 
vibrava, às lágrimas, o pastor 
Marcos Nunes, líder setorial 
no recanto Paraíso I, regional 
vila Perus, São Paulo, contem-
plando a mãe, Olinda Ferreira 
Farias, de 73 anos, cumprir a 
justiça divina.

Mas nem sempre algumas 
coincidências se tornam tão 
marcantes como um filho e 
a mãe descerem às águas 
no mesmo batismo. O im-
provável ocorreu nas vidas 
de Felipe Henrique Soares e 
sua genitora, Alzira Soares. O 
rapaz, que aceitou a Cristo e 
em rápidos seis meses anun-
ciou desejos de se tornar em 
uma nova criatura, se dirigiu 

ao tanque mesmo com auxílio 
de muletas. “Vivi num mundo 
cão e percebi que somente 
em Jesus temos paz, alegria 
e satisfação para viver bem. É 
isso que eu quero a partir de 
agora”, relatou, emocionado.

Cooperador na congrega-
ção jardim São José II, regional 
em Campo Limpo Paulista/SP, 
Emiliano Vilaça Borges, não 
se continha em ter ao lado o 
filho, Erick Cardoso Borges, 
de 17 anos, acometido por 
um problema neurológico até 
então não descoberto pela 
medicina. “Já fizemos todos 
os tipos de exames e agora 
partiremos para o cromosso-
mático (DNA). Uma coisa eu 
sei que Deus é o dono da vida 
e o autor do milagre. Para 
ele tudo se torna possível e 
a minha fé se repousa nesta 
esperança”, contou, não se 
contendo em contemplar o 
batismo do filho.

Presidente nacional da AD 
Perus, o pastor doutor Elias 
Cardoso dirigiu o culto, condi-
cionando a mensagem oficial 
da cerimônia à conta do pas-
tor vice-presidente Joinville 
Albernaz. A orquestra unida 
participou ativamente do 
culto, assim como diversos 
cantores se revezaram, ado-
rando e louvando ao Criador 
por mais um momento de vi-
tórias da igreja contra as hos-

tes infernais.
Quando se fala em batismo 

na Catedral, é importante sa-
lientar que as igrejas estabe-
lecidas fora do raio da Grande 
SP – formada por 39 cidades 
que gravitam no entorno da 
capital -, realizam seus cul-
tos batismais normalmente 
na mesma data (terceiro do-
mingo de cada trimestre). Ex-
ceções ocorrem, respeitando 
as datas que melhor se ade-
quam à realidade e disponibi-
lidade de cada igreja. A boa e 
mais importante notícia é que 
a AD Perus continua batizan-
do muita gente, cumprindo 
uma das principais ordenan-
ças bíblicas. (Célio Campos) 

Fotos: Célio Campos
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Componentes do conjunto de mocidade “Nova Canção” que rendeu agradecimentos ao Senhor por mais um ano de inúmeras vitórias obtidas

17 anos de muitas alegrias foram evidenciados por conta dos componentes do conjunto “Vencendo com Cristo”: adorações e reconhecimento

CORAL JOVEM “NOVA CANÇÃO” RENDEU GRAÇAS DURANTE OS 37 ANOS DE EXISTÊNCIA. NO JARAGUÁ

“VENCENDO COM CRISTO”
COMUNHÃO ASSINALOU OS 17 ANOS DO CONJUNTO DE JOVENS 

SÃO PAULO/SP – De 3 a 5 
de novembro, a sede regional 
no bairro paulistano Jaraguá, 
presidida pelo pastor Fernan-
do Sartini, fez acontecer cultos 
festivos em comemoração aos 
37 anos de vida do conjunto 
de jovens “Nova Canção”. O 
Eterno não mediu dimensões, 
derramando bênçãos ao ata-
cado junto às vidas dos que 
passaram pelo templo no pe-
ríodo comemorativo.

Festa de dimensões ele-
vadas, ofereceu como refe-
rencial a todos o tema “Como 
podes me amar, Deus?” (Lc 
15: 11, 32) – enunciado que 
levou os oradores às mais 
profundas e inspiradoras re-
flexões pregadas em sistema 

de compartilhamento com a 
igreja nos dias.

Trabalho bem organizado 
pelos líderes, Duilio Oliveira 
e Vinicius Oliveira – o vocal 
atuou sob a regência da jo-
vem Gabriely Reis – o evento 

foi benção à igreja como um 
todo e em particular para 
cada componente. Vidas fo-
ram tocadas, transformadas 
e vivificadas pelos louvores 
e meditações destinadas às 
mensagens pregadas.

Raphael Dias, coral “Es-
sência” e Júlio Lima atuaram 
como adoradores convidados 
especiais. A vasta literatura 
musical que apresentaram 
atuou como bálsamo em 
meio a muitos que se apre-

sentavam feridos espiritu-
almente. Cada qual ao seu 
modo e estilo foi imprescindí-
vel para ampliar a comunhão 
e interferir nos corações dos 
que tiveram a rica oportuni-
dade em ouvi-los.

Sacramentando a data 
memorável, quem teve a 
grata satisfação de passar 
pelo templo-sede, pregando 
mensagens de poder, graça, 
contentamento e transfor-
mações foram a missionária 
Andreia de Oliveira, pastor 
André Bueno e a missionária 
Giliane, que em meio ao en-
cerramento, dentro do “Culto 
da Família”, no domingo, viu 
o Senhor confirmar todos os 
seus propósitos.

FCO. MORATO/SP – Em 9 
de dezembro, o conjunto de jo-
vens da sede regional local pro-
moveu festividade em gratidão 
ao Senhor por mais um ano de 
vida. Na realidade, componen-
tes celebraram 17 anos de lou-
vores e adorações remetidos 
ao trono de poder e glória. O 
Senhor visitou o seu povo de 
uma forma peculiar durante o 
culto comemorativo.

A líder do grupo, a diaco-
nisa Maria, compartilhou a 
direção do evento com o di-
retor regional de mocidade, 
o pastor Nílson Roberto San-
tos. Membros da  diretoria 

regional da UMADEMP igual-
mente marcaram presenças, 
assim como os obreiros, ofe-
recendo apoio ao grande cul-
to promovido.

A cooperação foi exem-
plar. Componentes marcaram 
presenças e recepcionaram 
diversos convidados, como a 
caravana de jovens da sede 
setorial no jardim Adelfiore, 
São Paulo, que alegremen-
te entoaram adorações ao 
Criador. Cantores da regional 
também tiveram oportunida-
des e adoraram. Destaque à 
participação especial da “Fa-
mília Ottavio”, que atuou na 

qualidade de grupo convida-
do especial.

O tema que embalou a ju-
ventude foi “Você é resultado 
do trabalho de Deus; faça va-
ler a pena”, referendado em 
Isaías 53:11(Depois do so-
frimento de sua alma, ele 
verá a luz e ficará satisfei-
to; pelo seu conhecimento 
meu servo justo justificará 
a muitos, e levará a iniqüi-
dade deles). E quem pregou 
a preciosa palavra divina foi 
o cooperador Jairo (jardim 
Cachoeira), quando aben-
çoou o povo e contemplou 
vidas aceitando a Cristo. 

Divulgação

Fotos: Duílio Oliveira
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A força do evangelho continua superando todas as dificuldades: igreja com vida prospera Obreiros que estão à frente do desafio evangelístico; o pastor Edinaldo (à esq.) é o líder

Adolescentes voltaram a promover grande festividade na sede regional: louvor e palavra

Membros da diretoria realizaram excelente trabalho, promovendo conclave de destaque

AD DE PERUS SE EXPANDE NO MARANHÃO
E ALCANÇA MAIS UMA CIDADE

Avivamento voltou a assinalar edição anual do pré-CAMP na regional em vila Souza

TUTÓIA/MA – Como cum-
primento de promessas feitas 
há tempos, a AD Perus no Mara-
nhão começa a desbravar nova 
terras. Nos dias 18 e 19 de no-
vembro, uma equipe formada 
pelos pastores Edinaldo Vieira e 
Francinaldo Pinheiro, coopera-
dores Valdeci Salomé e Weslley 
Rodrigues e ainda o obreiro Luís 
Henrique, se deslocou desde 
Nova Olinda do Maranhão ao 
norte do estado. Mais precisa-
mente à cidade de Tutóia, lo-
calizada no Delta do Parnaíba 
(lençóis maranhenses), divisa 

com o Estado do Piauí. 
Com o objetivo de atender 

as necessidades de um povo 
que há dias clamava por so-
corro espiritual e assistencial, 
conforme compartilhou o pas-
tor Hélio Marcos Pereira des-
de o estado de Santa Catarina 
onde atua. Assim que as infor-
mações chegaram ao conhe-
cimento do pastor Edinaldo 
Vieira, sem medir esforços e 
se colocando em oração, deci-
diu juntamente com sua equi-
pe atender a esse chamado. 

A princípio a ideia era fazer 

uma sondagem na terra. No 
entanto, movidos pelo Espírito 
Santo e sob convicção de que a 
obra é do Senhor e é Ele quem 
se responsabiliza, se dirigiram 
àquela cidade levando 40 ca-
deiras e também uma placa 
com a bandeira da AD Perus, 
mesmo diante de um desafio 
de terem percorrido 700 km.

“Entendemos que esse novo 
desafio era fruto de orações e 
que sendo assim não poderí-
amos nos acovardar. Ao che-
garmos em Tutóia fomos pre-
senteados por Deus com uma 

recepção calorosa por cerca de 
20 irmãos que ansiosamente 
nos aguardavam, desafiando o 
horário e o frio da noite. Sen-
timos a presença de Deus que 
incendiava os corações daque-
les irmãos e nos contagiou, per-
mitindo com que nos alegrás-
semos igualmente”, relatou, 
emocionado o pastor.

 De acordo com o pastor 
Edinaldo, a alegria dos irmãos 
foi algo contagiante, felizes 
por terem provas em que 
Deus os atendeu diante dos 
clamores. Em meio ao clima 

festivo e comunhão, fixou-
-se mais um trabalho da AD 
Perus Maranhão, inclusive 
dispondo de um pastor, um 
evangelista e um diácono.

A Junta Pastoral permane-
ceu em Tutóia por três dias, 
alugando um salão onde será 
a sede provisória local. O ir-
mão Petronílio cedeu um lo-
cal onde foi estabelecido um 
ponto de congregação.

O trabalho estabelecido 
congrega 47 crentes no total, 
sendo 18 deles em perfeito 
gozo de comunhão. 

SÃO PAULO/SP – Realizado 
nos dias 8 e 9 de dezembro, 
o pré-Congresso de Adoles-
centes do Ministério de Perus 
(CAMP) da regional vila Souza, 
foi benção aos que dele to-
maram parte. O tema oficial 
do conclave infanto-juvenil foi 
“Sal e luz” – o mesmo que em-
balou o congresso nacional da 
categoria, na Catedral.

O Senhor se manteve fiel às 
promessas novamente, de sor-
te que os líderes, evangelista 
André Santos, presbíteros Wíl-
son Martins e Robson Santos e 
demais membros da diretoria, 
contemplaram o Eterno pro-
movendo grandes mudanças 
junto aos que compareceram 
ao templo, tornando-o repleto 
e proporcionando o ambiente 

devidamente oportuno para 
que o Espírito Santo operasse.

Apoiando o segmento in-
fanto-juvenil com muita pro-
priedade, o pastor presidente 
regional, Vantuil Ribeiro de 
Souza, se cercou de dezenas de 
obreiros que atuam em âmbito 
regional, oferecendo todas as 
condições para que a festivida-
de alcançasse o êxito elevado 
que se viu. “O Senhor foi e tem 
sido fiel aos nossos trabalhos. 
Isso é apenas mais uma prova 
disso”, destacou, alegre.

Animado, avivado e renova-
do perante o Consolador, o vo-
cal se apresentou sob acompa-
nhamento da orquestra, tendo 
em sua regência Érika Santos, 
Felipe Romão e Gabriela Via-
na. Adoradores como Raquel, 

Débora, Letícia e Vanessa se al-
ternaram nas canções solo. Os 
vocais das regionais Centro e 
jardim Damasceno cooperaram 
nos louvores, assim como fize-
ram os componentes do vocal 
do congresso da UMADEMP.

O evento festivo foi um 
grande marco na zona norte da 
cidade paulistana. A palavra di-
vina foi pregada com autorida-
de e todos foram atingidos no 
profundo da alma. 

Na abertura, a missão ficou 
a cargo do pastor Adriel Barbosa 
enquanto que no sábado a hon-
ra foi dada ao presbítero Lucas 
Soares. Ambos foram mensagei-
ros fiéis das verdades celestiais, 
compartilhando-as perante a 
multidão que deixou o templo 
maravilhada novamente.

Fotos: Divulgação
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Vamos entender os significados de perseverança e oração para ter-
mos melhor compreensão.

Dicionário Aurélio:
- Perseverança: Qualidade de quem não desiste com facilidade.
- Oração: Discurso; sermão; fala.
Dicionário Hebraico:
- Perseverança: Ser constante, diligente, permanecer, continu-

ar e não parar.
- Oração: Adoração, Súplicas, Orar fervorosamente nunca desistir...
Vejam que grande diferença, principalmente quanto ao nosso 

Deus, que contempla todas as coisas deste universo e, ao mesmo tem-
po, está neste momento com olhos fixos em você, se verdadeiramente 
estás crendo e confiando em sua palavra que é viva e eficaz, e colocan-
do-a em prática em sua vida diária.

O apóstolo Paulo nos orienta e nos aconselha em Romanos 12:12. 
Sede pacientes, ”perseverai na oração”. 

Devemos perseverar com coragem e certeza de nossa vitória em 
Cristo Jesus, pois sabemos que as aflições deste mundo são muitas, 
ainda mais contra a igreja de Cristo. João 16:33, por isso o crente deve, 
necessita, viver em oração, conversando com Deus em todo momento, 
no trabalho do dia, andando na rua, no carro, no ônibus, estudando e 
etc. E em todo o instante guardando o contato com o nosso Salvador, o 
qual sempre louvamos em nossos cultos de adoração. 

Todavia nos esquecemos que necessitamos deste contato perma-
nente com o Mestre. Tal contato que nos une com a sabedoria do Eter-
no. Quando tiramos os olhos dEle, ficamos embaraçados com as coisas 
desta vida e não o colocamos em primeiro lugar  no  dia que se inicia.

Muitos são os relatos a respeito da oração em nossa Bíblia Sagrada. 
Jesus foi o que mais clamou ao Pai, e venceu este mundo e suas 

aflições. Vamos perseverar até o fim, sempre em oração, pois sabemos 
que Ele está ao nosso lado para nos ajudar em todo momento.

Em Lucas 1:37 vemos o anjo do Senhor encorajando a Maria e di-
zendo: “Porque para Deus nada é impossível”. Ainda, nos diz Jeremias 
33.3: “Clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes 
e firmes, que não sabes”.

Sabemos que a chave da vitória é a oração, por que o crente que 
não ora é presa fácil para as investidas do inimigo de nossa alma. Por 
tal motivo, vamos nos revestir de toda armadura para que possamos 
estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.

Charles Spurgeon diz: “Dez minutos de oração são melhores do 
que um ano murmurando”.

O pastor Hernandes Dias Lopes recomenda: “Orar é preparar para viver 
segundo a vontade de Deus, pela força de seu poder”.

Que o Espírito Santo de Deus nos ajude em meio 
a tantas decisões e projetos, que nunca percamos de 
vista o que realmente importa, o nosso relacionamen-
to com Deus e nosso tempo investido nisto. 

“Ensina nos a contar os nossos dias e usar bem o 
nosso pouco tempo para que o nosso coração alcance 
a sua sabedoria” (Salmos 90:12).
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Projeto “Celebração da
Colheita” foi encerrado 

*ROSEMARY S. P. LEME

Missª Lígia dirigiu palavras de gratidão às irmãs que demonstraram ótima desenvoltura

Diversas atividades fizeram parte da programação que concluiu mais um grande projeto 

DA REDAÇÃO – Em 9 de 
dezembro, mediante uma fes-
ta maravilhosa e comunhão 
espiritual aflorada, foi encer-
rado o projeto “Celebração da 
Colheita”. O tema que susten-
tou as atividades, iniciadas no 
mês de maio, foi “Águas que 
produzem vida”. O embasa-
mento bíblico para as ações 
se refugiou em Levíticos 23: 
33 – 44, quando Deus insti-
tuiu a festa do tabernáculo ou 
mesmo festa da colheita.

De acordo com a vice-pre-
sidente nacional do CIBEMP, a 
missionária Valdecir Salomão, 
“convidamos as Regionais, na 
pessoa de cada coordenadora, 
para trabalharmos a unidade 
da colheita, embora tenhamos 
diferenças somos um na pes-
soa de Cristo”, informou.

Explicando um pouco mais, 
a missionária destacou que 
o projeto teve como objetivo 
angariar recursos em nível de 
contribuições com a finalida-
de precípua de injetar valores 

arrecadados no término da Ca-
tedral. “Sem dúvidas foi a mo-
bilização feminina do ministé-
rio, capitaneada pelo CIBEMP, 
fazendo diferença em prol dos 
interesses da obra”, resumiu.

No início do projeto, cada 
coordenadora recebeu um 
pequeno cântaro com ofer-
ta, simbolizando as águas que 
dariam vida à colheita futura. 
Ao longo desses sete meses 
foram realizados “Cultos dos 
Talentos” em âmbito regional, 
quando cada coordenadora se 
empenhou, mobilizando o con-
junto de liderados sob a sua 
responsabilidade. Deus operou 
e fez frutificar os donativos.

Em suas manifestações 
antes, durante e após o even-
to, o presidente nacional do 
CIBEMP, a missionária Lígia 
Cristina Marins Cardoso, sem-
pre destacou a importância de 
cada líder arregimentar mais 
participantes ao projeto. “Sem 
desistência, desânimo e can-
saço. A obra é de Deus e esta-
mos empenhados em fazer o 
melhor. Vejam como as coisas 
concorreram para o bem de 
nossos objetivos, vez que cada 
regional se mostrou compe-
tente o bastante, cumprindo 
com as responsabilidades. Só 
tenho em agradecer cada uma 
de vocês pelos ótimos serviços 
prestados”, reconheceu.

As 26 regionais que se en-
volveram no projeto foram 
Centro, vila Perus, Cajamar, 
Francisco Morato, Itapevi, jar-
dim Damasceno, Campo Lim-
po Paulista, Mairiporã, Caiei-
ras, Morro Doce, Jaraguá, 
vila Souza, Bragança Paulista, 
Santo Amaro, vila dos Remé-
dios, Parada de Taipas, Cabre-
úva, Mauá, vila Santa Maria, 
Monte Mor, jardim Cachoei-
ra, Cordeirópolis, Araras, San-
ta Gertrudes, Maracaí e Fran-
co da Rocha.

Perseverando na oração e súplica ao nosso Deus

*é missionária e presidente do CIBEMP em Bragança Pta./SP

Fotos: Mídia AD Perus
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Inicialmente alimentos foram adquiridos junto a um grande atacadista para posterior doação Pr. José Antonio conferindo a montagem de algumas cestas básicas: comida e palavra

Pr. José Antônio pertence ao CONAMPE

Família recebe cesta doada pela igreja

Todos que se dirigiram aos locais de distribuições foram contemplados com alimentação

Sob dificuldades, grupo de pessoas participam de culto em pleno sertão: fé no impossível

Líder regional, o pastor Almir Francisco agradece a Deus por mais uma vitória alcançada

Voluntários lotaram carros e circularam por vilarejos, distribuindo comida aos carentes

CONAMPE realizou o “Natal sem fome”
junto à comunidade carente em Lapão

LAPÃO/BA – Nos dias 2 e 
3 de dezembro, o Conselho 
Nacional de Missões de Pe-
rus (CONAMPE), promoveu 
na cidade local, em conjunto 
com a liderança regional en-
cabeçada pelo pastor Almir 
Francisco e diaconisa Sheila 
de Moraes, a edição anual 
do “Natal sem fome”. Foram 
alcançados 22 povoados e 
servidas 1200 marmitas de 
alimentação.

Lapão é uma das localida-
des onde o CONAMPE atua 

com propriedade, apoiando 
o trabalho missionário e ao 
mesmo tempo buscando pro-
mover assistencialmente fa-
mílias que figuram em meio à 
linha de extrema pobreza – fí-
sica e espiritual.

“Louvamos a Deus pelas 
oportunidades, parcerias e 
contribuições. Temos tido o 
cuidado de apoiar as causas 
humanitárias não apenas no 
período natalino mas temos 
ações pontuais. Através do 
ótimo trabalho que o pastor 

Almir (Francisco) realiza, a 
igreja tem conseguido ao me-
nos fazer algo em prol dessas 
pessoas”, avalia o pastor José 
Antonio de Farias Filho, que 
representou a diretoria do 
Conselho na atividade.

Foram alcançados 22 po-
voados alcançados, 13 vidas 
aceitaram a Jesus Cristo, 
confessando seus pecados e 
renunciando vidas de misé-
rias e pecados. Na etapa de 
preparação dos alimentos 
que foram acondicionados 

em 1200 marmitas descar-
táveis, 55 irmãos se envolve-
ram diretamente.

Na logística, o pastor Almir 
Francisco determinou que as 
distribuições se processas-
sem da seguinte maneira: Re-
gião Aguada Nova (pastor Ale-
xandre e diaconisa Ana Paula 
- 4 povoados e 200 pessoas 
alcançadas); Região de João 
Dourado (pastor Carnelino e 
irmã Lucinéia - 12 povoados 
e 300 pessoas alcançadas); 
Região Jacarezinho (pastor 

Bernardino e diaconisa Neide 
- 6 povoados e 300 pessoas 
alcançadas).

Em meio aos desafios la-
tentes aos olhos dos obreiros, 
ótimas notícias foram com-
partilhadas com a liderança 
eclesiástica local: a sede da 
associação Azarias em Lapão/
BA terá continuidade quanto 
à sua construção, inclusive 
no local serão ministrados 
cursos de panificação, horta 
comunitária, aula de violão 
dentre outras atividades. 

Fotos: CONAMPE
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Mocidade foi alcançada por um revestimento espiritual tremendo durante UMADEMP no jardim Damasceno: transformação

Pr. Lucas Gomes foi usado no encerramentoPr. Wellington Dias foi mensageiro da paz Pr. Misdeivyson pregando aos congressistasPr. Otoniel foi usado pelo Pai ao ministrarLíderes se emocionaram com os resultados

UMADEMP: Jovens encerraram o ano debaixo da graça e revestimento no Damasceno

SÃO PAULO/SP – Sob o tema 
“Conheçamos e prossigamos em 
conhecer ao Senhor” (Os 6:3) e 
divisa “Jovens conhecendo mais 
de Deus”, a mocidade que forma 
o pré-congresso da UMADEMP 
na regional jardim Damasceno, 
se organizou de maneira festiva e 
rendeu cultos ao Todo Poderoso, 
cravando mais um ano de evento 
preparatório ao grande congresso 
de classe, previsto para o início do 

segundo semestre. Na liderança 
regional atuaram Gemisiel Olivei-
ra e Alan Pereira.

Regional composta pelos 
setores vila Esperança, Morro 
Grande, jardins Paraná, Carum-
bé, Vitória-Régia e sede, o jar-
dim Damasceno tem como pre-
sidente o pastor Edson Arantes 
de Oliveira. Deus trabalhou com 
propriedade em meio ao aconte-
cimento patrocinado pela juven-

tude, ocupando os dias 3, 4 e 5 
de novembro.

Louvores de qualidade ele-
vada se fizeram ecoar em meio 
ao templo, lotado ao longo de 
todos os cultos festivos. Tanto 
que na abertura, antes do pas-
tor Otoniel Gomes (Capivari/SP) 
pregar, se revezaram na arte de 
tributar louvores ao reino san-
to o vocal, as regionais Centro, 
Caieiras e o convidado especial, 

cantor Júlio Lima.
Sábado foi um dia bastante 

produtivo, inclusive fugindo a 
regra onde normal e tradicional-
mente se promovem apenas cul-
tos no período noturno. Jardim 
Damasceno ousou e se deu bem. 
À tarde, sob um desafio impres-
sionante, agendou plenária e os 
jovens compareceram, louvando 
e adorando ao Mestre. Tantos os 
hospedeiros quanto os visitantes, 
personificados nas caravanas de 
vilas Perus e Souza. Uma benção.

Cheio da graça, autorida-
de e inspiração, o orador foi 
o pastor Wellington Dias, que 
abençoou o povo. Todos se de-
clararam revestidos de poder e 
glória celestiais.

Noite de poder. De explosão 
e muita alegria foi o que se viu 
no sábado, quando os congres-
sistas locais receberam, com 
alegria e muita satisfação, as ca-
ravanas de colegas pertencentes 
aos vocais da UMADEMP junto 
às regionais Franco da Rocha e 
Campo Limpo Paulista. Os louvo-

res notadamente fizeram grande 
diferença. Bruno Soares foi o 
adorador convidado a se apre-
sentar de maneira solo.

O tema “Conheçamos e pros-
sigamos em conhecer ao Se-
nhor” (Os 6:3) e divisa “Jovens 
conhecendo mais de Deus” vol-
taram à cena, quando da minis-
tração da poderosa mensagem, 
praticada pelo pastor Misdeyvi-
son Tenedys. O fogo celestial foi 
aceso em meio ao templo, alcan-
çou corações e todas as impure-
zas foram queimadas, além das 
transformações em vidas patro-
cinadas pela palavra do Senhor.

O “Culto da Família”, onde 
todos os departamentos orga-
nizados da igreja se envolvem 
no processo de louvores e ado-
rações, deu ampla prioridade 
ao vocal da UMADEMP que só 
fez agradecer por tudo quanto 
o Senhor fez acontecer durante 
a memorável festa que uniu os 
jovens, sobretudo transforman-
do-os. O preletor da noite foi o 
pastor Lucas Gomes. 

Partiu Para 
eternidade com 71 
anos a irmã con-
ceição aguiar cre-
monese, Pioneira 
da igreja em ca-

Pivari/sP, tendo sido uma mulher 
de oração, visitando enfermos e 
contribuindo muito Para a obra. 
era esPosa do Pastor domingos 
cremonese. dia 13 de agosto, com-
Plicações cardíacas.

o senhor reco-
lheu às mansões 
celestiais a diaco-
nisa benedita gon-
çalves souza, Po-

NA GLÓRIA
Pularmente conhecida na catedral 
como a irmã “ditinha”. militante 
junto ao círculo de oração, cons-
tou no rol de uma das mais dedica-
das figurantes junto ao conjunto 
“monte das oliveiras”. adoeceu e 
logo foi recolhida. dia 29 de agos-
to, em decorrência de diabete.

filha do antigo 
Presbítero jovem 
josé soares, Partiu 
Para o santo gozo 
a irmã mirian jose 
soares Pìnto. tra-

jetória em nível de membro toda 
dedicada à catedral, figurou no 
conjunto de mocidade, corais mis-

to e feminino. lutava contra uma 
esPécie de lúPus há quase 30 anos, 
razão de seu falecimento, notado 
no dia 30 de agosto.

já desfruta da 
esPerança da res-
surreição a irmã 
maria francisca 
dos santos, a “ma-
ria da barra”, de 

88 anos e uma das Pioneiras da ad 
Perus na cidade de canindé, sergi-
Pe. seu Passamento foi registrado 
em 2 de novembro, Por falência 
múltiPla dos órgãos.

r e g i s t r a - s e 
Para conhecimen-
to de toda a mem-
brasia o falecimen-

to do Pastor josé Paulo araújo de 
oliveira, ocorrido entre caçu e 
a cidade goiana de rio verde. de 
acordo com informações, aciden-
tou-se na Pista nesse trecho, foi 
hosPitalizado mas não resistiu. dia 
12 de novembro, de Parada car-
diorresPiratória.

viajou às man-
sões celestiais a 
diaconisa maria 
amélia vieira ma-
galhães, esPosa 
do Pastor josé 

magalhães, Presidente regional 
em guareí/sP. serva de deus en-
volvida junto á obra, destacou-se 
Pelos trabalhos assistenciais e no 
aconselhamento. recentemente, 
Presidia o cibemP em sua regio-

nal, na qualidade de coordena-
dora. dia 28 de dezembro, Por 
conta de insuficiência cardíaca.

Passou estar 
com o senhor 
jesus, o evange-
lista josé bazan, 
conf igurando -
-se em um dos 
obreiros mais 
antigos daquela 

regional. trajetória assinalada 
Por cooPeração com todos os 
trabalhos realizados Pela igre-
ja, onde semPre dePositou suas 
forças, tornando-se em um dos 
obreiros que colaborou mui-
to Para o engrandecimento da 
obra. dia 2 de janeiro, de infarto 
agudo do miocárdio.

Fotos: Divulgação
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Membros do Departamento de Adolescentes da Catedral aproveitaram e eternizaram o grande momento de comunhão

Juventude tomou as ruas portando cartazes e anunciando Cristo como a única esperança Nos louvores, as mãos divinas se manifestaram, usando cada componente como adorador

Adolescentes festejaram aniversário
compartilhando vida com a comunidade do bairro

SÃO PAULO/SP – A festivi-
dade anual do Departamento 
de Adolescentes da Catedral 
(DAC) ousou e fez a diferença 
ao celebrar mais um ano de 
vitórias aos pés de Cristo.

Para muitos a festividade 
começou apenas na quinta-
-feira, 2 de novembro, con-
tudo, a outros a preparação 
ocupou a semana inteira, vez 
que na segunda-feira, 30 de 
outubro, adolescentes,  lide-
res e pais já se reuniam para 
turnos de oração, onde Deus 
trabalhou em meio ao depar-
tamento, mediante renovo e 
fortalecimento espiritual de 
cada um.

No “Dia de Finados”, o 
evento foi aberto com chave 
de ouro, decorrente de um 
grande evangelismo realiza-
do no cemitério Dom Bosco, 
quando foram distribuídos 

folhetos, quatrocentas garra-
fas d’água, orações, abraços e 
duas almas preciosas se ren-
deram Jesus. 

No segundo dia de festa, 3 
de novembro, o pastor André 
Bueno palestrou enfocando 
a relação envolvendo pais 

e filhos, focando na cura de 
gerações, onde Deus operou. 
“Deus primeiro cura a gera-
ção mais velha para depois 
curar a geração mais nova. 
Primeiro cura os pais para de-
pois curar os filhos; não tem 
como curar um se o outro ain-

da está enfermo”, informou. 
O grupo “Gênesis” louvou a 
Deus e após o termino houve 
uma confraternização.

 Sábado foi “dia cheio” aos 
adolescentes, cujas primeiras 
atividades apontaram para a 
necessidade de disparar um 

maciço evangelismo nas ruas 
do bairro. Junto, um buzina-
ção serviu como “chamativo” 
ao evento em curso.

À noite ocorreu um grande 
culto, com a participação do 
coral “Voice Soul” enquanto 
que o preletor foi o pastor Sil-
vino Junior. 

Deus mais uma vez supe-
rou as expectativas, impactan-
do com a sua grandiosa pre-
sença e poder os corações dos 
adolescentes. Ele cuidou de 
cada detalhe e falou grande-
mente com cada componente 
do departamento, inclusive 
comprovando que o trabalho 
de preparação não foi em vão.

Oportuno, o tema central 
da festividade foi “Sobre tudo 
o que se deve guardar, guar-
da o teu coração, porque dele 
procedem as fontes da vida” 
(Pv. 4:23). 

Fotos: Mídia AD Perus
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Novos membros pernambucanos às véspera de cumprir a justiça divina: reino em crescimento

Candidatos foram fotografados momentos antes de cumprir a ordenança da igreja: novas criaturas

Regional ampliou em uma dezena a sua membrasia decorrente do batismo realizado em dezembro

Em Canindé/SE, o Senhor voltou a confirmar a sua palavra, salvando vidas da perdição  e condenação eterna: 109 candidatos

REGIONAL PE BATIZOU 109 candidatos foram às águas
em Canindé/SE 

REINO GANHOU MAIS NOVE SOLDADOS EM CORDEIRÓPOLIS

Em Natal, mais oito batizados

RECIFE/PE – Sob a presi-
dência do pastor Davi Bispo 
e misericórdia divina, a regio-
nal local festejou a descida 
às águas de 41 novos con-
vertidos, mediante ato reali-
zado no dia 17 de dezembro. 
Louvores, testemunhos, pre-
gação da palavra de Deus e 
comunhão foram ocorrências 
notadas em meio ao povo.

Deus tem feito grandes 

coisas em meio á regional, 
especialmente por conta das 
ações evangelísticas que são 
determinadas pela liderança, 
além dos cultos ao ar livre, 
visitas e regularizações cons-
tantes dos que na qualidade 
de congregados, necessitam 
cumprir a justiça divina para 
se tornarem membros do 
corpo de Cristo e adentrar à 
comunhão perante a igreja.

SÃO GONÇALO/RN – Sob 
liderança do pastor local José 
Maria e do evangelista José 
Alaércio, a AD Perus local, 
realizou em 10 de novembro 
o ato batismal, quando oito 

vidas desceram às águas, tes-
temunhando conversões ao 
nome santo do Senhor. A igre-
ja se encontra sob supervisão 
administrativa da regional 
com sede em Pernambuco.

CANINDÉ/SE – Comprovan-
do que o evangelho tem feito a 
diferença em meio à sociedade 
local, as misericórdias divinas 
se evidenciaram, confirmando 
o processo evangelístico em 
curso, liderado pelo pastor pre-
sidente regional, Jorge Gomes 
dos Santos. O líder, por sinal, é 
pastor presidente de honra da 
Assembléia de Deus do Minis-
tério de Perus.

Em meio a um ano de 
grandes desafios financeiros, 
administrativos e espirituais, 
ao lado de um colegiado atu-
ante, convicto da chamada 
para atuar perante a obra e 
disposto a trabalhar, a regio-
nal superou cada momento 
de dificuldade e com a ajuda 
do Eterno, foi se estabilizan-

do, rumo a um fechamento 
glorioso, digno de celebrações 
maiores como foi o batismo 
ocorrido no mês de dezembro.

A descida às águas de 109 
candidatos no batismo mais 
recente é uma das justificati-
vas de eventos tão números 

em termos de cooperações 
por conta da membrasia. 
Isso se vê na Escola Bíblica, 
CIBEMP, UMADEMP e CAMP 
que a cada ano ganha novos 
componentes, mantendo em 
nível elevado a obra, cujo 
dono é o Senhor Jesus Cristo.

CORDEIRÓPOLIS/SP – Re-
gional Presidida pelo pastor 
João Bosco Souza Torres, pro-
moveu em 10 de dezembro 
o cerimonial batismal, opor-
tunidade em que desceram 
às águas, libertos, nove can-
didatos. Antes de se encami-
nharem ao ato, todos os can-
didatos foram submetidos ao 
tradicional curso de batismo, 
onde puderam entender o 
que o gesto representa peran-
te a caminhada espiritual.

Momentos de alegria e gra-
tidão na presença divina. Os 
novos convertidos são frutos 

de um trabalho sistemático 
de evangelismo desenvolvido 
pela regional e demais igrejas 
sob a sua supervisão adminis-
trativa, mediante visitas, cul-
tos ao ar livre e distribuição de 
literatura específica.

No culto batismal, com-

posto de testemunhos, lou-
vores e pregação da pala-
vra do Senhor com vistas ao 
necessário arrependimento 
humano, atuaram como cele-
brantes os pastores Arlindo, 
Willian Valério e o presbítero 
Jair Herculano.

41 novos convertidos
Fotos: Divulgação
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ISAÍAS Barroso dirige o trabalho no bairro

O conjunto louvou a Deus por mais um ano de vitórias perante a igreja
PR. Geraldo dos Santos atou como preletor

CÍRCULO DE ORAÇÃO “ROSA DE SARON” COMPLETOU SEIS ANOS NO JARDIM BERTIOGA

VÁRZEA PTA./SP – Sob o 
tema “E o espírito diz vem 
e esposa diz vem! E quem 
ouve, diga: vem!”, a congre-
gação da AD Perus no bairro 
varzino jardim Bertioga, pro-
moveu festividade de desta-
que ao longo dos dias 15, 16 
e 17 de dezembro, oportuni-
dade em que se celebrou o 

sexto aniversário do círculo 
de oração “Rosa de Saron”. 
Deus trabalhou.

A igreja pertence ao setor 
estabelecido no município de 
Várzea Paulista/SP.

Sob direção do líder local, 
o obreiro Isaías Barroso, as 
responsáveis pelo departa-
mento feminino, Flávia Bar-

roso (coordenadora) e as di-
rigentes, irmãs Edina Rosa e 
Marli Pereira realizaram um 
trabalho muito competente. 
O Senhor aprovou as delibe-
rações da liderança. Na re-
gência, atuaram Edina Rosa e 
Lucrécia Spoli.

Vários conjuntos visitantes 
(Promeca, sede, jardim Euro-
pa e a representação feminina 
da AD Nova Aliança) passaram 
pelo local, louvando, bendi-
zendo o nome santo do Pai e 
se confraternizando com as 
aniversariantes que adoraram 
ao Senhor com muita unção, 
inspiração e sobretudo alegria. 
Fogo caiu do céu, transforman-

do corações e patrocinando 
bênçãos que se verdadeira-
mente se colocaram em po-
sição de servos. Como adora-
doras, estiveram em ação as 
cantoras Lucrécia e Larissa.

Mensagens fizeram toda a 
diferença, vez que os preleto-
res se apresentaram munidos 
de argumentos fundamenta-
dos no tema e divinamente 
inspirados. Na abertura pre-
gou o pastor Paulo Rodrigues, 
ficando a noite de sábado 
para a ministração realizada 
por conta do pastor Geraldo 
dos Santos. O culto de encer-
ramento teve como orador o 
pastor Itamar.

PERUS: Av. Dr. Sílvio De CAmpoS, 397
JORDANÉSIA: ruA vereADor mArio mArColongo, 124
POLVILHO: Av. TenenTe mArqueS, 1880

(11) 4448-5729 / 3916-1625 / 3974-4616

ENDEREçOS: tELEfONES:

Fotos: Divulgação
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Conjunto “Canção e Paz” em mais um aniversário na presença do Senhor

Evento serviu para estreitar ainda mais a comunhão do segmento feminino

Acontecimento se consolidou como que num verdadeiro “exército” formado por intercessoras que buscam ao Senhor

Círculo de oração festejou no Jd. Vivan

SÃO PAULO/SP – De 3 a 5 de 
novembro, a igreja reunida no 
bairro jardim Vivan e liderada 
pelo pastor Irineu, fez aconte-
cer cultos festivos pela passa-
gem de mais um aniversário 
do círculo de oração “Canção e 
Paz”. As mãos divinas se esten-
deram, alcançando de compo-
nentes do vocal aos visitantes.

A liderança do trabalho 
feminino local ficou sob a 
responsabilidade das irmãs 
Auricélia e Sandra. Em âmbi-
to regional, a missionária Luci 
Sartini é a responsável por 
todo o segmento feminino.

Na abertura, louvores se 
fizeram oferecer ao Altíssimo 
e posteriormente, a oportu-
nidade de pregar a poderosa 
palavra verdadeira foi faculta-
da à missionária Mirian.

Sob o mesmo poder divi-

no e inspiração patrocinada 
pelo Espírito Santo, a igreja 
voltou a se reunir no sábado, 
quando várias caravanas coo-
peraram no culto, adorando e 
bendizendo o nome santo do 
Senhor. Após as intervenções 
do conjunto “Canção e Paz”, a 
palavra foi pregada por inter-
médio da missionária Vera.

A festividade foi encer-
rada no domingo, mediante 
muita gratidão, expressa nos 
testemunhos e adorações re-
metidas ao trono de poder e 
glória. No “Culto da Família”, 
todos se reuniram e se mara-
vilharam mediante os misté-
rios divinos revelados ao ora-
dor, o presbítero Flávio.

O tema que referendou o 
acontecimento foi “Que é que 
queres, rainha Ester, ou qual 
é a tua petição?” (Et 5:3).

Irmãs difundiram vitórias junto ao setor Jd. Alvorada

MAUÁ: CIBEMP PROMOVEU FESTIVAL DE BOLOS 

MONTE MOR/SP – Nos 
dias 23, 24 e 25 de novembro, 
o setor jardim Alvorada, per-
tencente ao campo regional 
em Monte Mor/SP, promoveu 
festividade por mais um ano 
de grandes vitórias. As mãos 
divinas se mostraram esten-
didas, de forma que todos 
foram cheios da paz e virtude 
do Altíssimo.

A festividade foi aberta 
por conta do pastor regional, 
Isaías Barros e demais mem-
bros do staff ministerial que 
declinaram irrestrito apoio 
ao evento, cooperando ativa-
mente para com a grandeza 
da festa que novamente de-
monstrou a força existente 

junto ao ministério feminino.
Várias igrejas participa-

ram da festividade, enviando 
caravanas, cujos conjuntos 
tiveram oportunidades para 
louvar e adorar o nome santo 
do Criador. A esses se junta-
ram adoradores e mesmo a 
membrasia no canto de hinos 
congregacionais, enaltecen-
do o nome santo do Criador. 
O destaque, obviamente, fi-
cou para as apresentações 
do conjunto integrado que 
soube explorar as oportuni-
dades, bendizendo o nome 
santo do Senhor.

O tema que abrilhantou o 
evento foi “E, tendo elas ido 
comprá-lo, chegou o esposo, 

e as que estavam preparadas 
entraram com ele para as bo-
das, e fechou-se a porta” (Mt 
25:10). Pregaram o pastor 
Paulo Amaral e a missionária 
Roseli Chiquesi.

Vidas foram impacatadas, 
outras transformadas e reno-
vadas á luz da palavra divina. 
O anúncio da palavra santa 
patrocinou temor e tremor a 
muitos, especialmente quan-
to á brevidade do retorno em 
glória do Senhor Jesus Cristo.

Lideram o departamento 
as diaconisas Marlene, Sueli e 
a irmã Luzinete. Na regência 
trabalharam Elizonete, Mara  
e Ingrid. (Com reportagem de 
Lívian Cardoso)

MAUÁ/SP – Em 16 de dezembro ganhou cor-
po o 1º festival de bolos regional. Houve a parti-
cipação de todos os setores quando cada igreja 
participou trazendo o seu bolo. A variedade foi 
muito grande, contendo bolos de todos os tama-
nhos, formas e vários sabores. Foi necessário ad-
quirir o convite que deu direito a degustar quan-
tos pedaços quisesse.

O trabalho se iniciou com um culto de ação 
de graças onde a missionária Andreia de Oliveira, 
trouxe uma palavra que mexeu profundamente 
com os corações das irmãs. 

Depois, todos se reuniram no refeitório da 
igreja, onde sob a direção da missionária Aman-
da Pena, iniciaram os atos comemorativos me-
diante gincanas e integração das irmãs. 

Premiações alcançaram o bolo mais criativo, 
por exemplo. Quem compareceu trazendo um bolo 
foi listado e concorreu a vários eletrodomésticos. 

O pastor presidente regional Flávio Pena es-
teve presente ao lado dos dirigentes, atuando 
como degustadores das iguarias.

 Duílio Oliveira

Cícero Santana
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Mocidade “Ágape” tem sido uma das referências positivas da igreja em relação ao bairro: dois anos de conquistas

O círculo de oração “Varoas Valorosas”, que creram e receberam vitórias durante mais um ano de intercessões Liderança local se confraternizou com as presenças de diversos obreiros que visitaram o trabalho em meio à festa

Na Água Rasa, componentes comemoraram novas vitórias do grupo “Ágape”

TEMPLO E CÍRCULO DE ORAÇÃO “VAROAS VALOROSAS” ANIVERSARIARAM EM SÃO PEDRO

SÃO PAULO/SP - Sob o 
tema “Jovens guiados pelo 
Espírito Santo” (Jo 16:13), de 
1 a 3 de dezembro, foi feste-
jado na igreja local o segundo 
aniversário do conjunto de 
mocidade “Ágape”, órgão ofi-
cial da igreja que tem como 
dirigente o pastor Eduardo 
Nogueira. A igreja pertence 
à regional jardim Cachoeira, 
presidida pelo pastor José An-
tônio de Farias Filho.

As dependências do tem-
plo se tornaram pequenas 
perante o resplendor da gra-
ça divina que superabundou 
os corações. 

Em meio às apresentações 
dos jovens, os convidados 
puderam louvar ao Mestre. 

E ainda foi possível ouvir os 
cantores convidados, Sarah 
Evelyn, Isabella de Jesus e 
Bruna Lopes. O Salvador ope-

rou de uma forma impressio-
nante em meio às adorações 
que se ofereceram como sa-
crifícios suaves perante o tro-

no santo. 
A festa se completou pe-

rante a audiência da palavra, 
emanada desde a Bíblia Sa-

grada, que ofereceu alento, 
ânimo, comunhão, conserto e 
providências decorrentes das 
poderosas mensagens, pre-
gadas pelos pastores Rogério 
Araújo (AD Belém), pastor 
Boaventura Monteiro e por 
conta da irmã Jéssica Meloni.

Liderado pelo diácono 
Nelson Lopes e Dyane Godoy, 
regentes Priscila Godoy e De-
nise Oshiro, o departamento 
expressou em suas apresen-
tações a glória divina que in-
vadiu cada componente. O 
Consolador bradou, a alegria 
da salvação se tornou visível 
e o Eterno espalhou o seu res-
plendor em meio à igreja que 
foi igualmente tomada pela 
glória santa.

SÃO PEDRO/SP – De 17 
a 19 de novembro, o setor 
local, liderado pelo pastor 
Wíllian Valério, abriu as suas 
portas e promoveu festivida-
de que marcou os 10 anos 
desde a inauguração do tem-
plo e conjuntamente, a insti-
tuição do círculo de oração 
“Varoas Valorosas”. O Senhor 
visitou o seu povo e a glória 
celestial se fez presente pe-

rante os que adoram-no em 
espírito e em verdade.

Presidente regional em 
Cordeirópolis/SP, o pastor 
João Bosco Souza Torres, assi-
nalou presença, deu o evento 
como oficialmente inaugurado 
e declinou palavras de encora-
jamento aos membros e so-
bretudo às irmãs que ao longo 
do período não hesitaram um 
só instante, intercedendo aos 

céus em prol da obra que para 
a glória divina cresceu.

Além dos louvores ento-
ados pelas componentes do 
conjunto, grupos visitantes 
louvaram, assim como os 
cantores que nos dias se al-
ternaram, passando pelas 
dependências do templo e 
tomando parte em suas ati-
vidades festivas.

Pregaram nas noites come-

morativas homens dotados de 
sabedoria e inspiração, como 
os pastores Alexandre Miguel 
(Queiroz/SP), cujo mérito a 
ele pertence por ter sido o ini-
ciante da obra na cidade. No 
dia 18, a mensagem ficou por 
conta do pastor vice-presiden-
te da AD Perus, Joinville Al-
bernaz (Catedral), ficando ao 
pastor Rafael Góes (Limeira/
SP) a oportunidade de atuar 

no culto de encerramento, na 
noite de domingo.

Em resumo, três dias de 
muitas manifestações do Es-
pírito Santo, vidas transfor-
madas e o resplendor da gló-
ria que se espalhou perante 
a igreja, renovando corações, 
virando cativeiros e assegu-
rando promessas de expansão 
ainda maior do reino na pro-
missora cidade interiorana.

Fotos: Divulgação
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aumentando sua exposição.

E quanto ao uso de
celulares por crianças?
As crianças podem estar 

mais em risco de danos pela ex-
posição à energia de RF porque:

A energia de RF pode atingir 
uma área maior do cérebro de 
uma criança. O cérebro conti-
nua a se desenvolver durante a 
adolescência. Durante este tem-
po, o corpo pode ser mais facil-
mente afetado pela energia de 
RF e o efeito pode ser mais pre-
judicial para uma criança que 
usa um telefone celular, pois ela 
terá mais exposição à energia 
de RF ao longo da vida do que 
alguém que começa a usar um 
telefone celular quando adulto.

Não há muitas pesquisas so-
bre os efeitos da energia de RF 
do telefone celular em crianças 
ou jovens, mas alguns estudos 
mostraram que pode haver per-
da de audição ou zumbido nos 
ouvidos, dores de cabeça e di-
minuição do bem-estar geral.

Antes de dar um celular ao 
seu filho, pergunte-se: “uma 
criança realmente precisa ter 
um celular?” Os pais também 
devem considerar reduzir o 
tempo que as crianças e adoles-
centes ficam expostos ao apare-
lho celular. E devem recomen-
dar que seus filhos desliguem o 
celular durante a noite.

20

Sua Saúde

Como reduzir a 
exposição à energia 
de radiofrequência 
emitida por telefo-
nes celulares?

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

*CLÁUDIO MIRANDA

O uso de telefones celulares 
aumentou dramaticamente nos 
últimos anos, inclusive entre 
crianças e jovens. Estes telefo-
nes liberam energia de radio-
frequência (RF). Alguns cientis-
tas acreditam que a energia RF 
pode afetar a saúde humana. O 
Departamento de Saúde Pública 
da Califórnia liberou um docu-
mento que descreve algumas 
das possíveis preocupações com 
a saúde e fornece orientação so-
bre como as pessoas podem re-
duzir sua exposição.

Por que as pessoas estão 
preocupadas com a exposi-
ção à energia RF emitida por 
telefones celulares?
Embora a ciência ainda este-

ja evoluindo nesta área, alguns 
experimentos de laboratório e 
estudos de saúde humana suge-
riram a possibilidade de que o 
uso prolongado e de longo pra-
zo de telefones celulares possa 
estar vinculado a certos tipos de 
câncer e outros efeitos negati-

vos à saúde, incluindo:
• Tumores cerebrais e 

tumores do nervo acústico 
(relacionado à audição e 

ao equilíbrio)
• Tumores de glân-

dulas salivares
• Baixa contagem 

de esperma, esper-
ma inativo ou com menos 
mobilidade

• Dores de cabeça
• Efeitos negativos na apren-

dizagem, memória, audição e 
comportamento

• Alterações do sono
Esses estudos não estabe-

lecem uma relação definitiva e 
alguns cientistas discordam so-
bre os benefícios e danos dos 
celulares à saúde. O documen-
to liberado destina-se a forne-
cer orientação para as pessoas 
que desejam reduzir a sua pró-
pria exposição e a exposição 
de sua família à energia de RF 
emitida por celulares, apesar 
dessa incerteza.

O que é energia RF?
Os telefones celulares fun-

cionam enviando e recebendo 
sinais de e para torres de tele-
fones celulares. Esses sinais são 
uma forma de radiação eletro-
magnética chamada energia de 
radiofrequência (RF).

Outras fontes de energia RF 
incluem transmissores de TV e 
rádio, medidores inteligentes e 
forno de micro-ondas. Quando 
um telefone envia sinais para 
uma torre, a energia RF vai da 
antena do telefone para fora 
em todas as direções, inclusive 
na cabeça e no corpo da pessoa 
que usa o telefone. Os celulares 
também emitem energia RF ao 
usar Wi-Fi e/ou Bluetooth, mas 

em níveis mais baixos.
A energia de RF não é tão 

poderosa ou prejudicial para 
as células ou para o DNA como 
alguns outros tipos de radiação 
eletromagnética, como raios-X 
ou raios solares UV. Alguns es-
tudos científicos sugeriram, no 
entanto, que haja riscos aumen-
tados para a saúde decorrentes 
da exposição à energia RF.

Como você pode 
eduzir sua exposição?
1. Mantenha seu telefone 

distante do seu corpo. Manter 
o seu telefone a poucos metros 
de distância de você pode fazer 
uma grande diferença.

• Ao falar em seu telefone 
celular, evite segurá-lo apoiado 
em sua cabeça - use o viva-voz 
ou um fone de ouvido.

• Envie mensagens de texto 
ao invés de falar ao telefone, isso 
diminui a exposição às ondas 
emitidas pelo aparelho móvel.

• Se você está transmitindo 
ou se estiver baixando ou en-
viando arquivos grandes, tente 
manter o telefone longe da ca-
beça e do corpo.

• Carregue seu celular em 
uma mochila, mala ou bolsa. 
NÃO em um bolso, sutiã ou cinto. 
Como a antena do seu telefone 
tenta manter-se conectada com 
uma torre de celular sempre que 
estiver ligada, ela emite energia 
de RF mesmo quando você não 
está usando. Não emite energia 
RF quando está no modo avião. 
(O modo de avião desliga celular, 
Wi-Fi e Bluetooth).

2. Reduza ou evite usar 
seu celular quando esti-
ver enviando altos níveis de 
energia de RF. Isso ocorre 
principalmente quando:

• Você vê apenas uma ou 
duas barras exibidas, ou seja, 
quando o sinal está fraco. Os 
telefones celulares colocam 
mais energia de RF para se co-
nectar com torres quando o si-
nal está fraco.

• Você está em um carro, 
ônibus ou trem em movimen-
to rápido. Seu telefone coloca 
mais energia de RF para manter 
conexões para evitar a queda 
de chamadas, pois ele troca as 
conexões de uma torre para a 
próxima, a menos que esteja no 
modo de avião.

• Você está transmitindo áu-
dio ou vídeo ou baixando ou en-
viando arquivos grandes. Para 
assistir a filmes ou ouvir listas 
de reprodução em seu telefone, 
baixe-os primeiro, depois mude 
para o modo avião enquanto as-
siste ou escuta.

3. Não durma com o telefo-
ne na sua cama ou perto da sua 
cabeça. A menos que o telefone 
esteja desligado ou em modo 
avião, mantenha-o pelo menos 
a alguns poucos metros de dis-
tância da sua cama.

4. Retire o fone de ouvido 
quando não estiver ligando. Os 
fones de ouvido liberam peque-
nas quantidades de energia de 
RF, mesmo quando você não 
está usando seu telefone.

5. Não confie em um “escudo 
de radiação” ou outros produ-
tos que dizem bloquear energia 
de RF, campos eletromagnéticos 
ou radiação de telefones celula-
res. De acordo com a Comissão 
Federal de Comércio dos EUA, 
produtos que interferem com 
o sinal do telefone podem for-
çá-lo a trabalhar mais e emitir 
mais energia de RF para se man-
ter conectado, possivelmente 

Fonte: Division of Environmental and occupational Disease Control – California Department of Public Health

“Estou procurando uma segunda 
reforma. A primeira reforma da igreja 
ocorrida há 500 anos foi sobre cren-
ças. Esta será sobre o comportamento. 
A primeira era sobre credos; esta será 
sobre atitudes. Não será sobre o que a 
igreja acredita mas sobre o que a igreja 
está fazendo” (Samuel Ferreira, pastor 
na regional vila Perus, São Paulo)

Em 2017, o Brasil ficou chocado após dois homens tatuarem à força e fil-
marem, em sua testa, os dizeres “sou ladrão e vacilão”. Ele era acusado de 
roubar uma bicicleta, no ABC.

Os autores foram presos por constrangimento ilegal, lesão corporal e ameaça. 
Em meio à tanta comoção, uma clínica se encarregou de remover a tatu-

agem e o rapaz foi internado em um centro de recuperação para drogados 
onde se trata.

Mediante trabalho de evangelismo realizado pela Renascer em Cristo no 
local, ele aceitou Jesus e se apresentou ao batismo em dezembro, declaran-
do-se “uma nova criatura”.

Veja essaA FRASE
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São 27 anos de muitas adorações e envolvimento com a obra santa experimentados pelo conjunto “Sinfonia de Amor”: avanços

Nave da sede regional mauaense se tornou pequena perante a grande quantidade de crianças que participaram do conclave

Diretor, Jaime rendeu agradecimentosMissª Jocimara pregou sábado à noite Domingo a igreja ouviu o pastor ItamarAdorações fizeram grande diferençaRobertinho pregou no culto inaugural

MOCIDADE SOLENIZOU OS 27 ANOS DE EXISTÊNCIA NA SEDE SETORIAL NO JARDIM EUROPA

Congresso regional de crianças externou a grandiosidade da classe em Mauá

CPO. LIMPO PTA./SP – Sob 
o tema “Quem é este Rei da 
Glória? O Senhor forte e po-
deroso, o Senhor poderoso 
na guerra” (Sl 24:8), a moci-
dade “Sinfonia de Amor”, ce-
lebrou nos dias 8, 9 e 10 de 
dezembro a solene passagem 
dos 27 anos de sua existência, 
dedicada à adoração e lou-
vores ao Rei. Momentos de 
grandes operações divinas, 
superabundando corações.

Órgão oficial da sede se-
torial estabelecida no jardim 
Europa, cujo responsável é 
o pastor Moizes Mariano, o 
departamento contou com a 
liderança dos irmãos Jaime 
Dias (cooperador) e Maira 
de Jesus. Na regência atua-
ram Pliciane Rodrigues e La-
rissa Stefani.

Além do vocal que louvou 
com alegria e muita inspira-
ção nos dias festivos, a coo-

peração foi algo notável. Na 
abertura, por exemplo, várias 
igrejas do campo regional assi-
nalaram presenças, AD Belém 
e conjunto “Lírio dos Vales”, 
sempre munidas dos respecti-
vos vocais. Já no sábado, o es-
paço foi preenchido mediante 
o comparecimento de carava-
nas pertencentes às congre-
gações do próprio setor. Os 
adoradores Daiane Gomes, 

Lemuel, Wellington, Ericson e 
Larissa completaram o rol dos 
convidados especiais.

Convidados, os oradores 
se transformaram em bên-
çãos às vidas dos ouvintes. 
O evangelista Robertinho 
Nascimento pregou no culto 
inaugural sob grande inspi-
ração. Sábado a tarefa recaiu 
sob os ombros da missioná-
ria Jocimara Nascimento que 

igualmente foi instrumen-
to afinado para fazer a obra 
acontecer, restando a minis-
tração dominical ao pastor 
Itamar, a quem decidiu usar 
com propriedade o Senhor.

As ministrações surtiram 
total efeito perante o seio 
da igreja. Especialmente aos 
componentes do conjunto 
“Sinfonia de Amor”, que fo-
ram avivados e tocados no 

mais profundo de seus cora-
ções. O Espírito Santo achou 
lugar e trabalhou, renovan-
do vidas e virando cativeiros. 
Ouvintes da palavra não re-
sistiram ao convite lançado, 
aceitando a Cristo como sufi-
ciente salvador.

Analisando o resultado 
festivo, o diretor Jaime Dias 
agradeceu por mais uma 
oportunidade de estar pe-
rante o trabalho. “Vem cres-
cendo cada vez mais e foi um 
ano com muitos desafios, 
contudo conseguimos nos 
superar e vencer os obstácu-
los, seguindo em frente. Nos-
so sentimento é de gratidão. 
Focamos em conversões de 
almas e alcançamos o objeti-
vo, além de contemplar a mo-
cidade renovada na presença 
de Deus”, destacou.

(Com colaboração de
Diego Rocha França)

MAUÁ/SP – O 12 de outubro 
já entrou no calendário da re-
gional em Mauá como o dia do 
congresso das crianças. A exem-
plo de todos os anos, a lideran-
ça do Departamento Infantil do 
Ministério de Perus (DIMP) reú-
ne as crianças na sede regional 
para festejar mais um ano de 
vitória na presença do Senhor. 
Durante o ano são feitos vários 
encontros nos setores, culmi-
nando com o grande congresso. 

Impulsionado por uma dire-
toria ativa e que se faz presen-
te em quase todas as festas 
infantis da regional, tem mos-
trado o quão abrangente é o 
empenho dos diretores para 
com esses trabalhos. 

Liderando o grupo figura a 
irmã Mari Neide Nunes, o pres-

bítero Jose Maria, irmãos Eliane 
e Alan Camargo, os quais tem 
feito trabalho de excelência pe-
rante os pequeninos. O trabalho 
do dia 12 de outubro não fugiu 
à regra, tampouco foi exceção. 

Pela manhã ministrou-se 
o devocional, quando vários 
louvores foram entoados a 

Deus pelo grupo unificado. 
Houve também grupo de en-
cenação com roupas típicas. A 
regional toda esteve presente 
com suas crianças onde alguns 
apresentaram seus louvores 
com exclusividade. 

A ministração oficial veio 
da parte da irmã Aline Cabral 

(AD Diadema), que com base 
no tema: “O Rei está voltando” 
(Apoc 3:11), fez uso de adere-
ços, como bonecos, facilitan-
do o entendimento infantil, 
comoveu corações, de manei-
ra que ao término de suas ex-
plicações bíblicas, fez o apelo 
e várias crianças levantaram 

as mãos, confessando a Cristo 
como salvador. Posteriormen-
te, foi servido almoço para to-
das as crianças. 

No período vespertino, para 
não passar em branco o dia das 
crianças foi montado no esta-
cionamento da igreja uma área 
de lazer, onde puderam se di-
vertir debaixo da responsabili-
dade dos monitores. 

O pastor Flávio Pena e a 
missionária Amanda Pena, 
compareceram, hipotecan-
do apoio ao acontecimento 
– verdadeiro marco na pro-
gramação anual de ventos em 
termos regionais. A liderança 
confessou que o evento supe-
rou em muito as expectativas, 
vez que ninguém esperava 
tanta criança reunida.

Fotos: Diego Rocha França

Cícero Santana
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Aniversariante, missionária recebeu o carinho do casal pastoral: 90 anos

BRAGANÇA PTA./SP – Em 30 de dezem-
bro, perante grande parte de seus familiares, 
ministério e do pastor regional, Moisés Paula 
e esposa Rosemary, a missionária Maria Rosa 
dos Santos Pereira, rendeu graças ao Senhor 
pelos 90 anos de vida que o Pai lhe conce-
deu. Momentos de emoções e alegria ao 
mesmo tempo, vez que a ilibada trajetória 
cristã permite um testemunho ímpar à espo-
sa do saldoso pastor Isaías Tiófilo Pereira.

Dos nove filhos, oito compareceram ao culto 
que foi solicitado pela aniversariante. Os únicos 
irmãos que tem também estiveram presentes: o 
pastor jubilado Francisco Alves dos Santos e a dia-
conisa Aurelina dos Santos Reises assinalaram pre-
senças, alegrando ainda mais o acontecimento.

A trajetória escrita pela irmã Maria Rosa 
requer respeito. Ao lado do inseparável com-
panheiro, mudou-se a Perus antes mesmo 
do pastor fundador, Benjamin Felipe Rodri-
gues. O casal veio de Garça/SP já convertido 
e se mostrou ativo e participante de todos os 
passos que o ministério trilhou.

“A história requer esclarecimentos. Papai 
e mamã mudaram para Perus antes mesmo 
do pastor Benjamin fixar residência no bair-
ro. Ele (Benjamin) dava assistência ao movi-
mento evangélico local, que já tinha sido ini-
ciado anos antes, por obreiros que vinham 
desde São Caetano do Sul. Depois, a lideran-
ça decidiu que a assistência espiritual para 
a igreja em Perus ficaria sob a responsabili-
dade do pastor Benjamin. Logo, ele e a mis-
sionária Rosalina deixaram o ABC, passando 
a residir definitivamente em Perus”, relata o 

filho e pastor Geremias Tiófilo Pereira.
Mas a família Tiófilo sempre se mostrou ativa e participativa 

junto à obra. O pastor Isaías foi o primeiro vice-presidente da 
história da AD Perus, conforme consta em ata. A hoje missionária 
jubilada Maria Rosa se tornou, por tempos, a auxiliar direta da 

irmã Rosalina, perante a extinta Assistência 
Cristã Beneficente.

Por necessidade da obra que começa a ga-
nhar musculatura, o pastor Benjamin deter-
minou que o casal pastoreasse a regional do 
Jaraguá. Depois, foram removidos, assumindo 
a regional em Bragança Paulista/SP. Foi nesta 
regional que o pastor Isaías comprovou o seu 
chamado, se tornando um dos apascentadores 
inesquecíveis que tratou diretamente com o re-
banho do bairro paulistano.

Voltando à festividade, a missionária se 
mostrou lúcida o tempo todo, sorrindo e agra-
decendo as homenagens recebidas. Sempre 
destinando a honra ao nome santo do Senhor, 
se alegrou ao contemplar a igreja, filhos, ne-
tos, bisnetos e a igreja em torno de si.

Falando em nome da família, o pastor Ge-
remias Tiófilo Pereira,não escondeu a emoção. 
“Momentos de alegria, emoção, reciprocidade. 
Creio que podemos dizer que somos e estamos 
recompensados por tudo quanto ela fez como 
mulher, mãe, esposa de pastor, sobretudo ensi-
nando-nos a trilhar os caminhos santos. Não seria 
nem um pouco exagerado afirmar que a união fa-
miliar se deve à presença dela”, reconheceu.

Antes de encerrar o culto em ação de 
graça, o pastor presidente regional, Moises 
de Paula, destacou que raramente se vê um 
respeito, carinho e reconhecimento familiar 
tão lindo e merecedor como o destinado à 
missionária, irmã Rosa. “Isso prova que as 
promessas divinas não falham e trata-se de 
uma exclusividade restrita ao povo que ser-
ve ao Senhor”, constatou. (Célio Campos)

MEMÓRIA
Pioneira da AD Perus chegou aos 90 anos em Bragança Paulista

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

CAMPO REGIONAL
DE LAGARTO/SE
01 - Por motivo de rebelião, 

aplica-se a pena de exclusão ao pas-
tor DALMIR DA SILVA RAMOS – RI 
39793371, por contrariar norma do 
Conselho e Convenção, em clara 
afronta aos procedimentos e obri-
gações a que está compromissado, 
notadamente por rebelião e divisão 
conforme sindicâncias concluídas.

02 - Por motivo de rebelião, apli-
ca-se a pena de exclusão ao evange-
lista JOSÉ RODRIGUES SANTOS – RI 
89329371, por contrariar norma do 
Conselho e Convenção, em clara 
afronta aos procedimentos e obri-
gações a que está compromissado, 
notadamente por rebelião e divisão 
conforme sindicâncias concluídas.

REGIONAL EM MAUÁ/SP
03 -  Por motivo de rebelião e 

divisão, aplica-se a pena de exclu-
são ao presbítero JOAO FERREI-
RA DA SILVA – RI 96.681.233, por 
contrariar norma do Conselho e 
Convenção, em clara afronta aos 
procedimentos e obrigações a que 
está compromissado, conforme 
sindicâncias concluídas.

04 - Por motivo de rebelião 
e divisão, aplica-se a pena de ex-
clusão ao presbítero JOSE RODRI-
GUES DA SILVA – RI 70.582.108, 
por contrariar norma do Conselho 
e Convenção, em clara afronta aos 
procedimentos e obrigações a que 
está compromissado, conforme 
sindicâncias concluídas.

REGIONAL MONTE MOR
05 - Por motivo de gestão 

duvidosa e má gestão, cumulada 
com rebelião e divisão, aplica-se 
a pena de exclusão ao pastor JAIR 

XAVIER SOARES – RI 56.909.012, 
por contrariar norma do Conselho 
de Ministros e Convenção, em clara 
afronta aos procedimentos e obri-
gações a que está compromissado, 
conforme sindicâncias concluídas. 
Além da pena de exclusão, fica cas-
sada a credencial e cargo. Anote-se 
que o mesmo sequer notificou a 
igreja da sua intenção de sair, ape-
nas saiu, e afrontou a igreja. Prazo 
para apresentação de defesa escri-
ta e provas que entender. 10 (dez) 
dias na sede nacional, mediante 
protocolo, sem a qual está validada 
a aplicação da notificação.

06 -  Igual penalidade e motivos 
aplicada a MARILENE LARANJEIRA 
GUIMARAES SOARES, RI 46.104.012, 
no que concerne a rebelião e divisão. 
Igual prazo para defesa.

07 -  Por motivo de rebelião e 
divisão, aplica-se a pena de exclu-

são ao pastor RENILDO FRANCIS-
CO BASILIO, – RI 89.460.68, por 
contrariar norma do Conselho de 
Ministros e Convenção, em clara 
afronta aos procedimentos e obri-
gações a que está compromissa-
do, conforme sindicâncias conclu-
ídas. Além da pena de exclusão, 
fica cassada a credencial e cargo. 
Anote-se que o mesmo sequer 
notificou a igreja da sua intenção 
de sair, apenas saiu em apoio a 
excluído e rebelado e afrontou a 
igreja. Prazo para apresentação 
de defesa escrita e provas que en-
tender. 10 (dez) dias na sede na-
cional, mediante protocolo, sem a 
qual está validada a aplicação da 
notificação.

08 - Por motivo de rebelião 
e divisão, aplica-se a pena de ex-
clusão ao diácono REINALDO RO-
DRIGUES LOPES – RI 89.942.225, 

por contrariar norma do Conse-
lho de Ministros e Convenção, em 
clara afronta aos procedimentos 
e obrigações a que está compro-
missado, conforme sindicâncias 
concluídas. Além da pena de ex-
clusão, fica cassada a credencial 
e cargo. Anote-se que o mesmo 
sequer notificou a igreja da sua 
intenção de sair, apenas saiu, e 
afrontou a igreja, nas redes sociais 
dizendo inverdades, acompanhan-
do rebeldes e divisores. Prazo para 
apresentação de defesa escrita e 
provas que entender. 10 (dez) dias 
na sede nacional, mediante pro-
tocolo, sem a qual está validada a 
aplicação da notificação.

Despacho: - Publique-se,
7 de dezembro de 2017

Mesa da Presidência.

Divulgação
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Setor Caiúba se maravilhou pelos 32 anos de conquistas espirituais concedidas pelo Senhor ao conjunto “Cânticos de Vitória”

Missª Valdecir atuou como preletora em noite

Superintendentes fizeram excelente trabalho

Casal pastoral se alegrou ante os resultados Maicon Bonfim contribuiu adorando aos céusAdorações compuseram a liturgia festivaPr. Elias honrou os irmãos comparecendo

Alunos que compareceram à EBD na conclusão dos trabalhos foram registrados

Conjunto “Cântico de Vitória” assinalou 32 anos de prodígios na presença do Mestre

EBD: Batista Genari encerrou temporada 2017 mediante aula coletiva

SÃO PAULO/SP – De 9 a 12 
de novembro, a sede setorial 
em vila Caiúba, liderada pelo 
pastor Reginaldo Heleno Neto, 
promoveu enorme festividade 
espiritual em detrimento aos 
32 anos de marcha ininterrup-
ta por conta do conjunto do 
círculo de oração “Cântico de 
Vitória”. Momentos especiais 
de aprofundada intimidade 
como Eterno, quando vidas 
foram tocadas e transforma-
das pelo poder divinal. 

O evento, marco setorial 
inconteste, carregou sobre si 
o tema “Aquietai-vos e sabei 
que eu sou Deus” (Sl 46:10).

Coordenado pela irmã 
Kelly Cristina Benedicto Neto, 
o departamento dispôs dos 
préstimos em âmbito de lide-
rança desenvolvidos pelas di-
rigentes, as irmãs Maria Apa-

recida Eugenio, Maria Jose 
Rodrigues e Maria Francisca. 
Na missão de comandar o vo-
cal em suas apresentações, 
atuaram como regentes Kari-
na Eugenio, Fábia Viana, Lau-
diceia Dias e Viviani Dias.

A cooperação foi um dos 
pontos elevados do aconte-
cimento, vez que representa-

ções das igrejas estabelecidas 
nas vilas Caiúbas II, III, IV, V e 
VI, Catedral, CDHU, sede se-
torial no jardim Adelfiore e 
algumas congregações com-
pletaram o rol dos que se uni-
ram em espírito, alma e corpo 
para bendizer o nome santo 
de Jeová, agradecendo-o pe-
las bênçãos estampadas em 

cada semblante das compo-
nentes do vocal.

Prestigiando o convite re-
cebido na véspera, o casal 
formado pelo pastor doutor 
Elias Cardoso (presidente 
nacional da AD Perus) e mis-
sionária Lígia Cristina Marins 
Cardoso (presidente nacional 
do CIBEMP), compareceu no 

culto que deu a celebração 
como inaugurada. No evento, 
a missionária Ligia Cardoso 
foi homenageada pelo con-
junto aniversariante.

Imbuídos da responsabili-
dade de compartilhar misté-
rios divinos perante o povo, 
atuaram como bons dispen-
seiros da palavra santa o 
pastor doutor Elias Cardoso, 
missionárias Eliana Camilo de 
Jesus, Valdecir Souza Salomão 
e o pastor setorial local, Regi-
naldo Heleno Neto, que atuou 
no culto de agradecimentos 
ao Senhor, celebrado parale-
lamente ao “Culto da Família”, 
na noite do domingo, 12.

O evento dispôs das par-
ticipações dos cantores Mai-
con Bonfim, Elaine Mello e da 
banda “Miriã” (jardim Vitó-
ria-Regia, São Paulo). 

FCO. MORATO/SP – A manhã 
do domingo, 17 de dezembro, 
sinalizou o encerramento do 
ano letivo em se tratando da Es-
cola Bíblica Dominical (EBD) pe-
rante a sede setorial em jardim 
Batista Genari, cujo pastor res-
ponsável é Marcos Pereira San-
tana. O co-pastor local é Elonso 
Alves dos Santos.

Evento organizado em sua to-
talidade por conta da superinten-
dente da EBD, a cooperadora Eli-
za da Silva Santana, a última aula 
reuniu todas as classes e seus 
respectivos professores perante 
a igreja: Valentes de Davi (obrei-
ros), Rosa de Saron (irmãs), Exér-
cito de Cristo (mocidade), Men-
sageiros da Fé (adolescentes) e 

Lírio dos Vales (crianças).
“Digo aos professores e mes-

mo aos alunos que a Escola Bí-
blica Dominical é uma fonte de 
aprendizado que nunca tem tem-
po para terminar. Só não aprende 
em como servir a Deus verdadei-
ramente aqueles que não que-
rem”, salienta a superintendente.

Após considerações e me-
ditações praticadas perante os 
temas propostos e divididos por 
faixas etárias, os alunos aces-
saram ao templo e ouviram um 
resumo interessante, proferido 
pelo vice-superintendente, o 
cooperador Isaac Lopes. O pro-
fessor foi bastante esclarecedor 
em seus posicionamentos, aler-
tando a todos que se mante-
nham atentos à palavra e firmes 
nas promessas divinas. “Nunca 
podemos esquecer que esta-

mos à espera da volta de Jesus”, 
lembrou.

Antes de encerrar o período 
escolar, o pastor Marcos agrade-
ceu todos os alunos, professores, 
pessoas que trabalharam para 
manter viva a Escola Dominical 
no âmbito da programação da 
igreja ao longo do ano. “Sempre 
estamos procurando melhorar. 
Se tivermos oportunidade, ire-
mos trabalhar ainda mais, fazen-
do que o número de alunos pre-
sentes à escola seja maior. Tenho 
muitos planos para 2018 nesta 
direção”, avisou.

Depois do café que uniu os 
irmãos pela manhã, o pós-esco-
la foi marcado por um churrasco 
de confraternização, sobretudo 
onde se rendeu graças ao Senhor 
pela palavra revelada, aprendiza-
do e comunhão exercida.

Fotos: Divulgação

Fotos: Célio Campos
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O conjunto “Heroínas da Fé”, da sede regional no Jaraguá, cuja trajetória tem sido assinalada por inúmeras bençãos recebidas

Quem ultrapassou a idade recebeu certificado por participação

Ministrações foram muito bem recebidas Pr. Francisco apoiou o evento com ousadia

Além de várias participações e interatividade, crianças não mediram esforços

Conjunto infantil deu mostras que os ensinamentos à luz da palavra estão em alta

Dedicação foi marca na celebração que assinalou os 55 anos do conjunto “Heroínas da Fé”

Conjunto infantil “Jardim de Deus” fez 40 anos no setor em parque Vitória

SÃO PAULO/SP – Pode pa-
recer que faz muito tempo 
desde a realização da festi-
vidade, contudo, a ocorrên-
cia permanece muito viva na 
memória de cada uma das 
componentes do conjunto do 
círculo de oração “Heroínas 
da Fé”, órgão oficial de inter-
cessão pertencente a sede 
regional no bairro Jaraguá. 
As irmãs comemoraram a ex-
pressiva marca existencial en-
tre os dias 11 e 13 de agosto 
do ano passado.

O Espírito Santo foi um 
grande aliado do conjunto. A 
exemplo da companhia inse-
parável que mantém diante 
dos clamores que recebe por 
bênçãos, curas, milagres e so-

luções de causas impossíveis, 
o Consolador referendou 
cada ação apresentada por 

conta de cada integrante. A 
sensação de pertencimento à 
glória santa tem sido um dos 

principais alimentos a manter 
viva essa relação maravilhosa.

Festividade assinalada 

pela alegria, comunhão e coo-
peração, a comemoração dos 
55 anos do conjunto “Heroí-
nas da Fé” foi concebida sob 
o tema “Mulheres, eis que 
faço nova todas as coisas” (2º 
Cor 5:17). Na direção geral do 
trabalho atuou a missionária 
Luci Sartini. Andressa Strei-
finger figurou como cantora 
convidada especial.

No culto de abertura a 
preletora foi a missionária 
Fernanda Santos de Olivei-
ra. Sábado pregou a também 
missionária Marinalva Mou-
ra enquanto que o encerra-
mento, no “Culto da Famí-
lia”, contou com a oportuna 
participação da missionária 
Andreia Oliveira.

FCO. ROCHA/SP – De 3 a 5 
de novembro, o departamen-
to infantil do setor, coordena-
do pelas irmãs Rosielma da 
Silva dos Santos e Rita de Cas-
sia Rezende, promoveu festa 
gigante pela passagem dos 40 
anos desde a criação do ór-
gão. Deus operou tremenda-
mente, em particular, durante 
as canções apresentadas pelo 
grande vocal, regido pelas ir-
mãs Ana Cláudia Rodrigues, 

Sara Cristina, Camille Rezen-
de e Hellen Cristina.

Cooperaram com o aconte-
cimento diversas igrejas con-
vidadas, todas pertencentes a 
setores que estão configurados 
dentro do campo regional em 
Franco da Rocha. Cada repre-
sentação adorou ao Senhor, 
colorindo e musicando os cul-
tos de uma forma espetacular. 
E o Senhor, se agradando disso, 
manifestou a sua glória, poder 

e graça, trabalhando de diver-
sas maneiras para destinar 
bênçãos aos presentes.

Sempre dispondo de total 
apoio do líder local, o pastor 
Francisco Dias e esposa, a dia-
conisa Ana Paula, a liderança 
infantil foi contemplada tam-
bém com a presença marcan-
te da coordenadora regional 
do segmento infantil, a diaco-
nisa Simone Boer, que é uma 
das autoridades em âmbito 
denominacional quando o as-
sunto é evangelismo infantil. 

 O tema que embalou a 
criançada ao longo da pro-
gramação foi “Tudo começou 
com um sonho” (Gn 41:25) e 
acerca dessa referência pre-
garam Patrícia Pereira, Reja-
ne Oliveira e a dupla Rober-
ta e Jeremias Aquino. Com 
criatividade, conhecimento, 
didática e inspiração, foram 
instrumentos utilizados pelo 
Senhor com notável proprie-
dade para fazer com que os 
pequeninos entendessem a 
importância de servir a Cristo, 
sobretudo aceitando-o como 
único e suficiente salvador.

Em meio às ocorrências 
que prenderam os mascoti-
nhos às mensagens e ensi-
namentos disponibilizados, 
um dos pontos elevados do 
trabalho se deu no ato de 
formatura sobrevinda aos 
integrantes do conjunto “Jar-

dim de Deus”, que vencendo 
o prazo imposto pela faixa 
etária, migram para o depar-
tamento dos adolescentes. 
Cada um foi contemplado 
com o certificado de desem-
penho enquanto membro do 
referido conjunto. 

Fotos: Divulgação

Duílio Oliveira
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Aos poucos a igreja prudentina vai se organizando e o Senhor fazendo crescer o seu rebanho sob grande organização: integração

Alegria e muita participação decorreu da festividade infantil que a igreja promoveu em respeito ao departamento: louvor e palavra

Intercessão tem tido papel fundamental no crescimento da obra na cidade

Círculo de oração louvando a Deus em igreja no interior paulista: organização

COMPONENTES REALIZARAM FESTIVIDADE UNIFICADA EM IGREJA DE PRESIDENTE PRUDENTE

Conjunto “Soldadinhos de Jesus” completou
11 anos em Teixeira de Freitas

PRES. PRUDENTE/SP – Tra-
balho pertencente à regional 
Maracaí, cujo presidente é 
o pastor Cleomar Barbosa, a 
igreja local, liderada pelo pas-
tor Luiz Rogério Gonçalves e 
a missionária Luciane Silva, 
promoveu e hospedou cultos 
decorrentes à promoção do 
primeiro pré-congresso uni-
ficado do círculo de oração e 
mocidade. Uma benção.

O evento perdurou de 
6 a 8 de outubro, quando 
louvores ecoaram em meio 
á congregação dos justos, o 
Senhor correspondeu às ex-
pectativas, manifestando a 
sua poderosa glória, preen-
chendo as expectativas dos 
que se colocaram na pre-

sença do Mestre, à busca de 
uma benção.

Como referência ao even-
to conjunto, o tema da festa 
foi “O Espírito e a noiva es-

tão dizendo vem”, que inspi-
ráramos que passaram pelo 
acontecimento na qualidade 
de oradores oficiais. A pleni-
tude espiritual foi tremenda 

sobre o povo que foi supera-
bundado em seus corações 
pela graça redentora desde 
os altos céus.

Prestigiando o aconteci-

mento prudentino, o pastor 
presidente do campo, Cleo-
mar Barbosa e a coordenado-
ra regional do circulo de ora-
ção, missionária Lucélia e um 
grupo de irmãs da sede regio-
nal em Maracaí, assinalaram 
participações perante o culto 
e foram igualmente alcança-
dos pelo poder de Jeová.

Em se tratando de lou-
vores e adorações, partici-
pações dos cantores Aline 
Miranda, Dayane Marques e 
do trio “Ebede”, além, obvia-
mente, do conjunto unificado 
que propôs o evento.

As ministrações ficaram à 
conta da missionária Maria, 
radicada à AD Perus na cidade 
de Tarumã/SP.

TEIXEIRA DE FREITAS/BA 
– Em 4 de novembro, a sede 
setorial em Ouro Verde, sob di-
reção do pastor Lidionor Cha-
ves Resende e da missionária 
Rosana Rocha Neves Resende, 
realizou culto comemorativo 
ao 11º aniversário do conjunto 
“Soldadinhos de Jesus”. Con-
corrido, o evento contou com 
as presenças de várias crianças 
da sede, congregações Colina 
Verde e Kaikan Sul além dos di-
versos visitantes. 

Altamente participativo, 
o culto ainda recebeu com 
alegria presenças de diversos 

obreiros e demais membros 
da igreja que prestigiaram 
com alegria o trabalho infantil 
que reuniu cerca de 100 crian-
ças que contaram com uma 
tarde edificante de celebração 
ao Senhor por mais um ano de 
bênçãos e vitórias na vida do 
Ministério de Perus na cidade 
de Teixeira de Freitas – BA. 

A programação teve início às 
13:00 sob direção das coordena-
doras, diaconisa Lidiane Santana 
de Jesus Santos e as professoras 
Grasiela de Sá e Caroline de Je-
sus Santos, onde foi ministrado 
louvores com participação do 

conjunto “Soldadinhos de Je-
sus”. Atividades educativas e de 
recreação completaram o rol 
dos acontecimentos.

A missionária Rosana e 
Ester Rocha Resende tiveram 
importantes participações no 
momento da ministração da 
palavra sob o tema “A criação 
do mundo” (Sl 19: 1). 

Logo após foi realizada uma 
oração pelo pastor Lidionor que 
impetrou as bênçãos apostóli-
cas encerrando, assim, os tra-
balhos da 11ª festividade das 
crianças. (Colaborou Tallisson 
Santos, de Teixeira de Freitas)

“EL RAPHA” ADENTROU AOS 16 ANOS

 RIB. SUL: UNIÃO ENTRE JOVENS E
INTERCESSORAS

PARAGUAÇU PTA./SP – Em meados de setembro, o conjun-
to do círculo de oração “El Rapha”, órgão oficial da congrega-
ção em Paraguaçu Paulista, liderada pelo presbítero Marcio 
Barbosa e missionária Elvira Freitas, completou 15 anos de 
existência. Cultos foram oferecidos ao Pai, assim como louvo-
res e meditações em sua palavra santa. A igreja pertence ao 
campo regional de Maracaí/SP.

RIB. SUL/SP - A igreja local, que pertence à regional Mara-
caí/SP, comemorou uma década (círculo de oração e templo) 
e ainda promoveu um encontro de jovens. Louvores e palavra 
foram compartilhados. Caravanas rumaram à cidade, partici-
pando do acontecimento. Lideram a igreja Os obreiros Sidnei 
e Regiane Cortez Romera.

Fotos: Divulgação
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Vila Nova Jaraguá I se alegrou por mais um ano de vitórias concedidas aos componentes da mocidade

Conjunto “Crescendo com Jesus”: 16 anos de bençãos às vidas no jardim Ipanema II

Juventude foi abençoada no jardim Elisa Maria por mais um ano de marcha ininterrupta

Liderança se alegrou em meio ao poder que foi derramado nos cultos que celebraram as festividades

O círculo de oração na sede do Imirim: sustentáculo da obra a partir de fé inabalável nas promessas

 “HARMONIA CELESTE” PUBLICIZOU OS 34 ANOS DE BÊNÇÃOS E ADORAÇÕES

SÃO PAULO/SP – Sob o 
tema “Deus está aqui”, a lide-
rança que responde pelo de-
partamento de mocidade em 
vila Nova Jaraguá I, diácono 
Benedito e cooperador Cristia-
no, se preparou e promoveu, 
mediante colaboração de to-

dos os componentes e apoio 
do corpo ministerial, cultos 
que assinalasse de uma forma 
marcante esta maravilhosa ce-
lebração. Perdurou de 17 a 19 
de novembro sob grande mo-
vimento pentecostal.

Cooperador, os cultos che-

garam a entusiasmar o povo, 
ávido por receber a sua ben-
ção. E foi o que aconteceu para 
honras e glórias ao nome san-
to. Isso se patenteou nas lin-
das e avivadas canções, ento-
adas pelos componentes, sob 
regência de Meire, Vanessa e 
Michele. As participações de 
conjuntos convidados foram 
ocorrências que alegraram 
ainda mais os componentes.

Diversos adoradores pas-
saram pela congregação que 
pertence ao setor em vila 
Santa Teresinha. Marcio Kaze, 
Jeremias e Sara, Wanessa, 
Valdilene, Gílson Gomes e 
Isabela Araújo se encarrega-

ram de promover as adora-
ções em meio aos cultos. A 
glória divinal cuidou de ope-
rar poderosamente, de forma 
que o templo foi repleto da 
graça que superabundou, al-
cançando mentes e corações.

Nenhum um pouco dife-
rente de tudo quanto se ouviu 
quando das ministrações da 
palavra poderosa do Eterno. 

 Dispondo da sempre opor-
tuna presença do pastor pre-
sidente da regional Jaraguá, 
Fernando Sartini, o conjunto 
se maravilhou em contemplar 
o Senhor trabalhando com 
propriedade, usando, para tal 
finalidade, seus servos, pre-

letores Alexandre dos Anjos, 
Jairo Araújo e a missionária 
Elenice Caldas. O Todo Pode-
roso passou a sua tropa em 
revista e trabalhou de uma 
forma inesquecível.

Jovens foram avivados, re-
novados, abastecidos da gra-
ça santa e preparados para 
que se mantenham firmes, 
aptos a resistir às astutas ci-
ladas e tentações vindas da 
parte do adversário.

O setor vila Santa Terezi-
nha é liderado pelo pastor 
Davi Pereira, enquanto que 
o dirigente da congregação 
vila Nova Jaraguá I é o pas-
tor Gildesio.

GRUPO “CRESCENDO COM JESUS” ANIVERSARIOU IMIRIM: TEMPLO FEZ 62 ANOS E CÍRCULO DE ORAÇÃO 54

MOCIDADE “ÁGAPE” SOB ADORAÇÃO

SÃO PAULO/SP – Igreja liderada pelo pastor Manassés Ca-
valcante, o jardim Ipanema II, regional Jaraguá, rendeu grati-
dão aos céus pela passagem do 16º aniversário do conjunto 
infantil “Crescendo com Jesus”. A festividade ocorreu no dia 
11 de novembro e o Senhor operou poderosamente.

Além de louvores e adorações, as crianças foram evange-
lizadas, mediante poderosa palavra de poder, pregada pela 
diaconisa Simone Boer (Caieiras/SP). A oradora, que é es-
pecializada em evangelismo infantil, falou dentro do tema – 
“Crianças, Deus tem uma missão para vocês” (Mc 16:15).

Lideram o departamento as irmãs Bruna Macena e Simone 
Sabinos, enquanto que a regência é desenvolvida pelas irmãs 
Camili e Geovana.

De 27 a 29 de outubro, sob poder e glória, jovens celebra-
ram os 24 anos do conjunto, na sede setorial no jardim Elisa 
Maria. Deus visitou o seu povo.

SÃO PAULO/SP – De 9 a 11 
de novembro, o setor local reu-
niu motivos para adorar ao Pai 
com focos específicos: celebrou 
os 62 anos do trabalho no bair-
ro e os 54 anos de vida do con-
junto de intercessões. À frente 
da igreja encontra-se o pastor 
Raimundo Souza Santos. 

O eixo temático do momen-
to festivo foi concebido na par-
te b do capítulo 10, versículo 12 
de Daniel: “...e eu vim por cau-
sa das suas palavras”. Pregou 
o pastor Emanuel Nogueira, 
representando o líder regional 
no jardim Cachoeira, o pastor 
José Antonio Farias Filho. 

Nos dias, inúmeros teste-
munhos relataram as providên-
cias divinas manifestas a partir 
dos clamores realizados pelas 
irmãs, quer no particular ou 
mesmo em campanhas, co-
lecionaram vitórias sobre vi-
tórias no período existencial. 
A coordenadora do departa-
mento do círculo de oração é 

a missionária Aparecida Sou-
za Santos; como dirigentes 
atuaram as diaconisas Zenei-
de e Luzinete.

Além das igrejas que for-
mam o setor, caravanas de lo-
calidades como os jardins Ca-
choeira, Cordeiro, Alisa Maria, 
Antárctica acusaram participa-
ções, adorando e louvando o 
nome santo do Senhor. No caso 
do conjunto local, a regência 
ficou a cargo das irmãs Zelma 
Nascimento e Zora Moreno. 

O templo, que recebeu lota-
ção máxima no período, foi um 
local onde as emoções vieram 

à tona. Dos louvores, passando 
pelos testemunhos e palavras 
compartilhadas, todos sentiram 
a presença real de Cristo. Aliás, 
o testemunho proferido pela 
diaconisa Débora Ribeiro (vila 
Sabrina), diagnosticada com 
uma doença cardíaca, onde as 
mão dos médicos foram usadas 
e hoje ela está louvando e en-
grandecendo o nome do Altissí-
mo, impactou todos.  

Sob grande mover do Espíri-
to de Deus, a palavra foi prega-
da e vidas transformadas, sob a 
divisa: “Mulheres em obediên-
cia a Deus”. 

A oradora na sexta-feira foi 
a missionária Léia Sepúlveda 
(AD Madureira), enquanto que 
na noite de encerramento, no 
sábado, a ministração ficou por 
conta do pastor Joel Tavares 
(AD Belém-Osasco). 

Foram instrumentos de 
bênçãos perante a vida das 
pessoas presentes ao conclave. 
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Isac Felix é vereador em São Paulo

FAMÍLIA presidencial presente aos cultos hipotecou interesse da membrasia em participar ativamente

Grupo de varões tem sido uma benção à igreja no parque Aliança: celebração por 12 anos de avivamento e louvores

12º aniversário do grupo de varões “Brasa Viva” impactou igreja no parque Aliança

ISAC FÉLIX – UM VEREADOR PREOCUPADO 
COM A QUESTÃO DA PROTEÇÃO ANIMAL

RIBEIRÃO PIRES/SP – De 
13 a 15 de outubro foi come-
morado o 12º aniversário do 
grupo de varões “Brasa Viva”, 
órgão oficial da congregação 
no parque Aliança I, Ribeirão 
Pires, regional de Mauá. Uma 
festividade bem organizada, 
com palavras e louvores que 
tocaram o profundo dos cora-
ções. Na liderança atuaram os 
irmãos Paulo Sergio e o coo-
perador Josué Bezerra.

O evento festivo foi de-
senvolvido sob o tema “E se 
o meu povo, que se chama 
pelo meu nome, se humilhar, 
e orar, e buscar a minha face 
e se converter dos seus maus 
caminhos, então eu ouvirei 
dos céus, e perdoarei os seus 
pecados, e sararei a sua ter-
ra” (2º Crôn 7:14).

Nos louvores foram con-
vidadas diversas igrejas do 
campo regional mauaense, 
as quais apresentaram cânti-
cos engrandecendo o nosso 
Deus. Somando força ainda 
maior nas adorações, os can-

tores Milca Coelho, Gideão e 
Maicosuel apresentaram lin-
das melodias aos céus. 

A alegria espiritual invadiu 
corações e tomou conta de 
vidas que se reuniram para 
celebrar mais uma vitória do 
povo de Deus. Essa confirma-
ção se completou mediante 
ministrações, proferidas pelo 
pastor Flávio Pena (presiden-
te regional), que trouxe uma 
palavra concisa e objetiva. 
Foi sucedido pelo evangelista 
Marcos Paulo (sede regional) 
que com maestria ministrou 
aos corações enquanto que 
o pastor Edi (sede regional), 
pregando com autoridade e 
graça, fechou o rol de prega-
dores com chave de ouro.

A diretoria do UMADEM-
PEM se fez presente, apoian-
do os liderados, medida que 
agradou a todos os irmãos, 
obreiros e especialmente 
ao líder local, o pastor Jai-
me Moura que rendeu ele-
vados elogios ao grupo ani-
versariante.

Em seu primeiro mandato, 
iniciado em janeiro de 2017, o 
vereador Isac Félix (PR/SP) já 
apresentou Projetos de Leis des-
tinados à Proteção Animal e en-
tre eles estão:

PL 56/2017 – Dispõe sobre 
a promoção de valorização dos 
protetores e cuidadores de ani-
mais soltos ou abandonados no 
Município de São Paulo. Cria um 
cadastro dessas pessoas para que 
possam receber o devido apoio e 
incentivo do Poder Público no de-
sempenho desse relevante servi-
ço que prestam à sociedade.

PL 280/2017 – Institui o Pro-
grama “FARMAPET” no Município 
de São Paulo com a finalidade de 
sanar as necessidades de animais 
que estão amparados por abri-
gos, protetores ou Organizações 
Não Governamentais – ONGs. 

PL 281/2017 – Banco de Ra-
ção e Utensílios para Animais que 
terá a finalidade de coletar, re-
condicionar e armazenar gêneros 
alimentícios, perecíveis ou não, 
desde que em condições de con-
sumo, bem como utensílios para 
animais, como móveis, roupas, 
coleiras, guias, casinhas, bolsas 
de transporte e brinquedos.

Em suas declarações relacio-
nadas à causa animal, o vereador 
sempre insiste que é preciso aca-
bar com o abandono e o desca-
so praticados contra os animais. 
“Esta questão só terá fim com a 
conscientização sobre a posse 
responsável, os animais precisam 
de atenção e ajuda.”

Cícero Santana
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Varões do conjunto “Soldados de Cristo” durante registro fotográfico ao término da festividade que assinalou ano vitorioso

11 anos de desafios e vitórias foram superados pelas crianças que pertencem ao conjunto “Pequeninos da Fé”: alegria

Cantata reuniu diversos departamentos da sede setorial: louvores
Poder divino se fez manifestar em meio ao povo durante a celebração conjunta

STA. TEREZINHA: GRUPO DE VARÕES “SOLDADOS DE CRISTO” ENALTECEU VITÓRIAS

Conjunto “Pequeninos da Fé” aniversariou em Stna. Parnaíba

SÃO PAULO/SP – Três dias de 
muitas manifestações patrocina-
das pelo glorioso Espírito Santo 
serviram para assinalar mais um 
ano de existência, celebrado pe-
los integrantes do conjunto de 
varões “Soldados de Cristo”. A 
comemoração ocupou os dias 
15, 16 e 17 de setembro.

Sede setorial, a igreja em vila 
Santa Terezinha depositou a con-
fiança em nível de liderança do 
departamento aos irmãos José 
Lourenço e Israel. Organizados 
e referendados espiritualmente 

pelo Senhor, demonstraram óti-
ma performance perante o desa-
fio de bem fazer para o engran-
decimento da obra.

No culto inaugural, a exem-
plo dos demais que se seguiram, 
quando outros conjuntos e mesmo 
adoradores se apresentaram para 
ampliar o alarido sinalizando gra-
tidão ao Pai pelas bênçãos, pregou 
o pastor Davi Pereira. No sábado, 
a missão foi entregue ao obreiro 
Wílson Peres enquanto que no do-
mingo, encerramento do trabalho, 
o preletor foi Felipe Silva.

STNA. PARNAÍBA/SP – Tra-
balho pertencente a sede re-
gional em Cajamar/SP, a igre-
ja local, liderada pelo pastor 
Alexandre da Cruz Moraes e 
esposa, diaconisa Vanderlei-
de Batista Morales, reservou 
dias na primeira quinzena de 
dezembro para celebrar o 11º 
aniversário do conjunto infantil 
“Pequeninos da Fé”. O Senhor 
confirmou suas promessas, 
abençoando o povo.

À frente do departamento 
atuaram as irmãs Elisângela de 
Oliveira Almeida e Jaqueline Fer-
reira. Contaram com o suporte 
das auxiliares Marta, Daiane e 

Letícia Moraes. O cooperador 
Ewerton Bueno teve participa-
ção reconhecida no decorrer da 
festa infantil, tendo sido devida 
e merecidamente notado.

Nos dias, além de muitas ati-
vidades que colocaram os peque-
ninos em pleno movimento, por-
ções da palavra santa e louvores 
completaram o rol dos aconteci-
mentos que assinalaram o impor-
tante momento conferido ao seg-
mento infantil. A diaconisa Janete 
se responsabilizou em apresentar 
Jesus aos mascotinhos. Falou re-
ferendada pelo tema “Da boca 
das crianças sai o perfeito lou-
vor” (Mt 21:16).

VERA TEREZA PROMOVEU CANTATA NATALINA ITAPETININGA ARTICULOU CONGRESSO UNIFICADO 

CAIEIRAS/SP – Na noite de 
domingo, 24 de dezembro, a 
sede setorial local, liderada pelo 
pastor Charles Brandão, promo-
veu uma das mais lindas canta-
tas natalinas dos últimos tempos 
em curso na sede. Denominada 
como “Vivo está”, envolveu pra-
ticamente todos os departamen-
tos, com ênfase á participação 
especial das crianças.

Auxiliados por aparelhos tec-

nológicos, Lucas e Hellen se res-
ponsabilizaram pela escolha dos 
hinos e regência, envolvendo 
orquestra e figurantes junto ao 
coral, enquanto que a equipe lide-
rada pelo Leifas se responsabilizou 
pela decoração temática. 

O clima foi maravilhoso, so-
bretudo por arregimentar à igre-
ja inúmeras famílias descrentes, 
as quais se maravilharam com 
aquilo que puderam contemplar.

ITAPETININGA/SP – De 8 a 
11 de dezembro, a igreja local, 
liderada pelo presbítero Bruno 
Soares, rendeu graças ao Pai por 
ter tido a oportunidade de reali-
zar o congresso unificado envol-
vendo a mocidade e o círculo de 
oração. Dias em que as mãos di-
vinas se estenderam, derraman-
do copiosas bênçãos aos que se 
colocaram de coração abertos à 

palavra de fé e transformação 
que se fez pregar.

O vocal se embalou em meio 
às adorações remetidas ao trono 
da graça. Deus agiu com miseri-
córdia, enviando o Espírito Santo 
e tratando de patrocinar alegria 
aos corações dos que celebravam 
a festividade. 

Caravanas participaram do 
acontecimento e se maravilha-

ram perante o resplendor de 
glória e poder manifesto. Em es-
pecial, a membrasia e obreiros 
que sem medir esforços, tudo 
fizeram pelo bem do evento que 
se consolidou como grande mar-
co no final do ano passado em 
meio ao segmento eclesiástico 
na cidade interiorana.

O tema que proporcionou 
grandes reflexões perante à luz 
bíblica foi “Despertai!”. Homens 
foram iluminados espiritualmen-
te para compartilhar mensagens 
de poder e transformações e to-
dos foram cheios da glória e gra-
ça celestial.

A igreja local pertence à re-
gional em Guareí/SP, cujo presi-
dente é o pastor José Magalhães, 
homem que deu total apoio ao 
evento em todos os sentidos de 
sua existência.

Fotos: Divulgação

Duílio Oliveira
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Pr. Juan e esposa: 25 anos de feliz união conjugal comemorados

Assistência foi marcada por uma cooperação impressionante

Jardins do Bosque e Castelani se uniram novamente e colecionaram vitórias

Pr. Antonio Baleeiro: Arpoador Pr. Manoel Benício deixou o 120

Preletora foi usada com poder e ousadia

PRESIDENTE DE IGREJA PERUANA CELEBRA BODAS DE PRATA

SETORES MORATENSES ACUSARAM MUDANÇAS

FESTIVIDADES UNIRAM CONGREGAÇÕES
CAPIVARIANAS

LIMA – No sábado, 16 de de-
zembro, mediante amplo com-
parecimento da membrasia e 
familiares, o casal formado pelo 
pastor Juan Bautista e missioná-
ria Violeta, rendeu graças ao Pai 
pela rica oportunidade em cele-
brar 25 anos de união conjugal. 
Louvores e meditações perante 
à palavra santa compuseram o 
culto emação de graças que se 
fez oferecer.

Gozando de credibilidade 
perante a AD Perus, o minis-
tro contou com a presença 
do pastor Josué de Oliveira 
Ottavio, que na oportunida-
de representou o presidente 
nacional da denominação, o 
pastor doutor Elias Cardoso. 
O líder regional em Francisco 
Morato/SP, se encarregou de 
fazer todo o cerimonial, im-
petrando bênçãos ao casal.

Emocionante, o ato reuniu 
toda a família do casal e fa-
miliares. A posteriori, a igreja 
apresentou suas considera-
ções a ambos, demonstrando 
o afeto e respeito aos pasto-
res que tem tido conduta ir-
repreensível na qualidade de 
apascentadores do povo.

“Em curtas palavras, o 
pastor Juan agradeceu pelo 
momento: “A Deus minha 
gratidão pela oportunidade 
em celebrar bodas de prata 
junto à mulher que ele me 
deu. Saúdo e agradeço os 
meus filhos e também à igre-
ja por proporcionar-nos este 
tempo de alegria. Obrigado, 
amor, por estar comigo. Que 
estejamos juntos por outros 
25 anos”, completou.

FCO. MORATO/SP - A pri-
meira semana do ano trouxe 
mudanças iniciais a dois seto-
res. No jardim Nova Esperan-
ça, o pastor Antonio Baleeiro 
(à esq.) deu lugar ao colega 
Manoel Benício, que deixou o 
parque 120. Baleeiro foi em-
possado perante a igreja no 
jardim Arpoador.

UMADEMP em Campo Limpo Pta. Realizou a 1ª Conferência Feminina Virtuosas

CPO. LIMPO PTA./SP - Sob o 
tema “Mulheres curadas para 
servir”, ocorreu em 15 de no-
vembro, na sede regional, a I 
Conferência Feminina Virtuosas, 
reunindo mais de 300  mulheres 
inscritas para o evento que teve 
a participação de lideranças da 
região, jovens e mulheres que 

atuam na obra de Deus.
Concorrido, o evento ainda 

contou com a representação da 
diretoria nacional do CIBEMP, por 
conta do comparecimento da mis-
sionária Eliana Camilo que se de-
clarou surpresa com a proposta 
do evento em apoiar, estruturar e 
fortalecer lideranças e famílias.

A unidade com propósitos re-
sultou em testemunhos edifican-
tes. Mulheres que desejavam o 
divórcio e suicídio, por exemplo, 
testemunharam curas e liberta-
ções mediante a ação infalível 
da palavra divina ministrada com 
poder e autoridade.

Após louvores e testemu-
nhos, ganhou espaço perante a 
programação a ministração da 
palavra, ficando por conta da 
missionária Natália Bello, que se 
valeu de dois períodos de me-
ditações profundas e inspiradas 
acerca de liderança e família. 

Líder regional do CIBEMP, 
a missionária Iraci Rodrigues 
destacou que “o acontecimen-
to se tratou de uma convoca-

ção para mulheres dispostas a 
compreender um chamado e 
o plano divino para elas”. Dis-
se mais: “Que através de uma 
experiência de intimidade real 
com Deus vidas possam ser 
transformadas e que haja a uti-
lização dessas  ferramentas em 
prol do engrandecimento do 
reino de Deus”, completou. 

Presidente regional, o pas-
tor Eliseu Rodrigues prestigiou 
o trabalho no período da noite e 
ficou maravilhado com a enver-
gadura que o evento demons-
trou durante a sua primeira edi-
ção. Salientando que “a unidade 
tem feito a grande diferença em 
meio á regional”, agradeceu as 
lideranças setoriais pelo apoio 

incondicional. 
Na direção do evento atu-

aram as irmãs Viviane Araújo, 
Janaína Rodrigues, Viviane Ma-
zzola, Gessika Kaislanne e Silzini 
Mendes, atuando em comunhão 
com as lideranças setoriais da 
UMADEMP. 

CAPIVARI/SP – Nos dias 25 
e 26  de agosto ocorreram as 
festividades dos varões e de 
missões, eventos que reuni-
ram duas igrejas e suas res-
pectivas membrasias: jardim 
do Bosque (obreiro Cláudio) 
e Castelane (obreiro Mauricio 
Gomes). Em comum, ambos 
os departamentos celebran-
do o quinto aniversário na 
presença do Eterno.

Para referendar as ações 
festivas, a comissão organiza-
dora definiu como tema “Se 
esperamos em Cristo só nesta 

vida, somos os mais miserá-
veis de todos os homens” (1ª 
Cor 15:19). 

Após louvores dos depar-
tamentos que celebraram 
vida ao longo de mais uma 
caminhada, vários adorado-
res tiveram oportunidades 
e renderam louvores sacros, 
enaltecendo o Salvador. De 
ambas as congregações.

Liderando os departamen-
tos atuaram os irmãos Vitor, 
Denilson, cooperador Samuel 
Padilha, presbíteros Jefferson 
e Fernando. (Kézya Antunes)

Envie sua matéria para contato@oarado.com.br
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Jazz sinfônica local chegou aos 14 anos sob adorações ao Senhor Jesus Cristo

Pr. Flávio Pena foi o orador oficial da noite solene sob o tema adoração

Comparecimento foi excelente, permitindo que varões fossem esclarecidos

Adolescentes “Adoradores de Cristo”, que completaram 14 anos de marcha na sede no Elisa Maria: celebrações

Pr. Nicolau preside a RegionalPr. Sérgio foi o cerimonialista

Pr. Joinville foi o orador oficial

Orquestra jazz sinfônica rendeu graças pelo 14º aniversário em Cajamar
CAJAMAR/SP – Sob o tema 

“Tudo quanto há fôlego lou-
ve ao Senhor” (Sl 150:6), a 
Orquestra Jazz Sinfônica (OR-
JASI) da sede regional local, 
se valeu da noite do dia 9 de 
dezembro para remeter ao 
trono de poder e graça sacri-
fícios decorrentes da celebra-
ção do 14º aniversário exis-
tencial. Momentos de alegria 
e adorações que mexeram 
com o coração do Pai.

Em meio ao templo to-
mado por membros e convi-

dados, a orquestra, que tem 
como coordenador musical o 
presbítero Ezequiel da Costa 
e na regência os irmãos Erna-
ni e Luana, convidou o quin-
teto “Ministério Santidade, 
Temor e Graça – STG” (Osas-
co/SP), para adorar ao Senhor 
em meio a um momento de 
grande alegria por conta dos 
componentes.

Após a abertura da festa, 
o pastor presidente regio-
nal, José Nicolau, saudou os 
presentes, teceu elogios aos 
membros da orquestra e re-
conheceu em sua liderança 
o fruto de um trabalho sério 
que tem oferecido resulta-
dos satisfatórios à igreja. De 
pronto a oportunidade ficou à 
conta do pastor Sérgio Augus-
to Pereira, que foi o mestre 
de cerimônia, se responsabi-
lizando pela programação.

Testemunhos foram inter-

calados ao acontecimento, 
sempre enfatizando a impor-
tância do louvor perante a 
congregação onde os santos 
se reúnem para apresentar os 
seus tributos ao Salvador.

A mensagem oficial ficou 
sob a responsabilidade do 
pastor Flávio Pena (Mauá/
SP), que usado poderosamen-
te em sua oratória, pregou 
sob o tema oficial, destacan-
do os tipos de cânticos, o ne-
cessário respeito à figura divi-
na durante a adoração, além 

de compartilhar interessan-
tes visões, como “ser levita 
é entender que no cenário 
espiritual, a música faz toda 

a diferença” e “durante os 
momentos de provas, can-
te. A vitória vem pelo lou-
vor”, ensinou.

REMÉDIOS PROMOVEU CAFÉ AOS VARÕES “ADORADORES DE CRISTO” SUPERARAM 14 ANOS MEDIANTE VITÓRIAS

SÃO PAULO/SP – Em 29 de 
outubro, a sede regional lo-
cal, presidida pelo pastor Re-
nato Maximino da Silva, pro-
moveu o primeiro café dos 
varões. O evento consistiu de 
uma palestra destinada aos 
homens casados com o obje-
tivo de fortalecer o relaciona-

mento conjugal, em meio aos 
fortes ataques que o mundo 
vem desferindo contra a insti-
tuição familiar.

Para dialogar com os ir-
mãos foi convidado e com-
pareceu o pastor Joinville 
Albernaz (vice-presidente na-
cional da AD Perus). Suas con-
siderações foram oportunas e 
apropriadas à situação, tendo 
agradado aos que figuraram 
na assistência. 

De acordo com a organiza-
ção, a participação alcançou 
250 varões, que posterior-
mente se deliciaram em meio 
às iguarias disponibilizadas 
ao café que se serviu.

SÃO PAULO/SP – Sob o 
tema “E todos foram cheios 
do Espírito Santo, e começa-
ram a falar noutras línguas, 
conforme o Espírito Santo 
lhes concedia que falassem” 
(At 2:44), o departamento de 
adolescentes da sede setorial 
em jardim Elisa Maria come-
morou mais um ano de mar-
cha na presença divina. Isso se 
tornou realidade nos dias 29 e 
30 de setembro e 1 de outu-
bro, quando cultos temáticos 
foram oferecidos ao Senhor 
em decorrência das vitórias.

Igreja pertencente a re-
gional jardim Cachoeira, tem 

na pessoa do pastor Agnaldo 
Manoel o líder responsável. 
Perante o departamento, 
atuaram como responsáveis 
o cooperador Mateus Mar-
ques e a irmã Auana Vanille. 
Na regência do vocal, Auana 
Vanille e Amanda Nascimento 
se revezaram na função.

Váriso convidados passa-
ram pela sede, sempre unindo 
força, comunhão, adorações e 
louvores a Cristo, alegrando-
-se pelas bênçãos que foram 
destinadas aos componentes 
do conjunto “Adoradores de 
Cristo” ao longo do período 
existencial. Cantores passa-

ram pelo evento e declinaram 
suas oferendas, bendizendo 
o nome santo do Altíssimo. 
Coral “Kaleo”, Edmar e a du-
pla “Alexandre e Carla” foram 
nomes confirmados.

Nas ministrações, o Se-
nhor trabalhou, mudando 
cenários e transformando 
corações.

Atuaram o pastor Wellin-
gton Dias (A.D Belém), co-
operador Darcio França – 
(A.D Perus) e o presbítero 
Luiz Ferreira – (A.D Belém), 
que pregou no grande culto 
de encerramento, na noite 
de domingo.
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Culto de encerramento foi marcado por operações celestiais

Ao centro, a irmã Carlinda Geralda e o presbítero Manoel Firmino: honra
Sede em Ouro Fino Paulista tem sido abençoada por dispor de um conjunto varonil atuante e consagrado ao Senhor

Regional acusou a plenitude divina durante os dias de grandes celebrações

UMADEMP LEVOU PENTECOSTES A GUAREÍ

OBREIROS FORAM JUBILADOS EM LAPÃO

ENCERRADA A CAMPANHA NO PARQUE WEY

GRUPO VARONIL EM OURO FINO PTA. ANIVERSARIOU

ITAPEVI/SP – Em 22 de de-
zembro, perante maciço com-
parecimento da membrasia, o 
pastor presidente regional de 
Itapevi, Alexandre de Oliveira, 

esteve na congregação local. 
Junto da esposa, a missionária 
Flaviana Oliveira , prestigiou o 
evangelista e dirigente local, 
Marcelo Marques e sua espo-

sa, a diaconisa Alessandra Mar-
ques, pela dedicação com que 
vem sendo tratado o povo.

O evento marcou o encer-
ramento de uma campanha 
em curso perante à congrega-
ção que é a caçula em meio à 
regional. Deus tem trabalha-
do e vidas aceitado a fé, per-
mitindo ótima cooperação. O 
Senhor foi misericordioso e 
dispensou bênçãos, usando o 
seu servo poderosamente.

Após o encerramento fes-
tivo, todos aproveitaram para 
se confraternizar, vez que res-
tavam apenas três dias para 
que se celebrasse o Natal.

GUAREI/SP – Presidida pelo 
pastor José Magalhães, a re-
gional local promoveu o pré-
-congresso da UMADEMP sob 
pentecostes, no início de no-
vembro. Liderando a mocidade 
esteve o presbítero Bruno So-

ares e equipe. Deus trabalhou 
nos louvores, adorações e pa-
lavra. Destaque para o grande 
comparecimento da mocidade 
regional. Igrejas convidadas 
também fizeram parte do even-
to que foi um marco na cidade.

RIBEIRÃO PIRES/SP - O grupo de varões da sede setorial em Ouro Fino Paulista, comemorou 
seu segundo aniversário. A festividade foi promovida nos dias 17 e 18 de novembro, cujo tema 
inspirando os presentes apontou para Lucas 15:18: “Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai”. A 
liderança da UMADEMPEM testemunhou a vitória alcançada pelo grupo. 

Deus falou forte e poderosamente aos corações nesses dias. Na abertura, o pastor Elias Pereira (sede 
regional) foi, na qualidade de orador, o atalaia a comunicar as boas novas com muita unção e poder. 

Sábado não foi diferente. Naquela oportunidade o portador de boas novas foi o evangelista Ubiratan 
(sede regional) que compartilhou o maná celestial fresquinho para o povo que abastou na presença divina. 

O grupo se alegrou muito por ter alcançado mais um ano na presença do Senhor. 
As congregações setoriais se fizeram presentes, louvando e adorando a Deus, cada uma com 

seu respectivo grupo. Cantores como o presbítero Davi Lima (sede regional) e a banda “Visão” 
(AD Madureira) executaram louvores que remontaram às raízes cristãs.

O pastor setorial Paulo Moreira ficou muito satisfeito com o resultado alcançado. O grupo de 
varões local está gatinhando na caminhada, contudo, se torna mais forte a cada ano, mostrando 
que o Senhor tem assinalado presença e cooperação constante em meio aos componentes.

LAPÃO/BA – De 3 a 5 de novembro, a regional promoveu 
e hospedou três grandes eventos em suas dependências: a 
Escola Bíblica Fraternal de Obreiros (EBFO) e os pré-congres-
sos da UMADEMP (mocidade) e CIBEMP (irmãs). Os aconte-
cimentos se processaram em datas unificadas e ganharam as 
presenças de obreiros de São Paulo, com ênfase ao pastor 
presidente regional, o doutor Elias Cardoso que conferiu in 
loco o estágio em que o trabalho se encontra.

No sábado, 4 de novembro, após deliberações adminis-
trativas e separações/consagrações de obreiros para atender 
às demandas da obra, foi realizada a jubilação do presbítero 
Manoel Firmino (89 anos) e da diaconisa Carlinda Geralda, 
reconhecendo-se os grandes préstimos de ambos para o agi-
gantamento do trabalho local.
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