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A Regional Centro (Cate-

dral, vilas Caiúba I-V, Flamen-
go, Adelfiore I-VI) realizou em 
março o pré-CAMP de forma 
impactante, envolvendo ado-
lescentes e culminando com 
dezenas de conversões. Ação 
da igreja em meio à socieda-
de revela que o povo, deses-
perançado, está sedento em 
ouvir a palavra divina. 

PÁGINA 11

O conjunto “Lírio dos 
Vales” acaba de completar 
meio século de clamores e 
obtenções de respostas jun-
to ao Pai. A festa aconteceu 
em abril, na regional em Bra-
gança Paulista/SP. Detalhe: 
veteranas da oração foram 
homenageadas por continu-
ar intercedendo desde o pri-
meiro dia. PÁGINA 3

50 ANOS DE INTERCESSÕES

JD. CURISCO
RECEBE TEMPLO
DA AD PERUS

AD PERUS CHEGA
ATÉ A “CAPITAL
DO CAMINHÃO”
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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

Familiares do casal presidencial prestigiaram o ato de apresentação da criança ao Senhor durante culto na Catedral

Sophia Emmanuelle chegou para alegrar o lar dos pais: Deus realiza milagres Presidente: no rosto, a alegria estampada

Deus cumpre promessa
e casal presidencial ganha mais uma neta
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Apresentada ao Senhor a recém-nascida Sophia Emmanuelle, filha do casal Willenberg 
Rocha de Souza e Geisla Cristini Marins Cardoso. Trata-se de mais uma neta do casal presi-
dencial, pastor doutor Elias Cardoso e da missionária Lígia Cristina Marins Cardoso. A criança 
incorreu em risco de morte, contudo, orações dos justos mudaram o curso da história, re-
sultando em uma criança saudável para a alegria de todos e glória divina.  O ato ocorreu na 
Catedral, em 10 de fevereiro, sob grande emoção.

Fotos: Mídia AD Perus
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O círculo de oração “Lírio dos Vales”, que rendeu gratidão ao Senhor pelos 50 anos de vitórias mediante intercessões

Liderança encontrou motivos para se alegrar na presença do Senhor: grande marco 

PR. Flávio pregou sábado à noite Cantora Guiomar Victor: inspiraçãoComparecimento da membrasia e de representações visitantes garantiu lotação total do templo nos dias de adorações

Irmãs que acompanham o trabalho nos cinquenta anos de existência foram merecidamente destacadas

50 ANOS Sede regional bragantina rendeu graças pelas 
bodas de ouro do conjunto “Lírio dos Vales”

BRAGANÇA PTA./SP – Foi 
forte o agir divino experimen-
tado por todos quantos esti-
veram na sede regional local, 
na noite de sábado, 21 de 
abril. Foi festejado com o de-
vido merecimento os 50 anos 
desde a instituição do círculo 
de oração “Lírio dos Vales”. 
Rescaldo memorável de uma 
trajetória marcada por desa-
fios espirituais e vitórias se 
fez ouvir no momento mais 
que solene.

Tendo como coordenadora 
a missionária Rosemary Paula 
e dirigentes a diaconisa Con-
ceição Silvestre e missionária 
Adriana Ducci, o departa-
mento conclamou aos irmãos 
que se reunisse na sede sob 
o tema “Não temais, nem 
vos assusteis por causa desta 
grande multidão; pois a peleja 
não é vossa, mas de Deus” (2º 
Crôn 20:15b). Uma benção.

Cultos assinalados pelo 

poder divinal, trataram-se de 
ricas oportunidades para que 
parte da trajetória marcada 
por clamores, votos, propó-
sitos e campanhas  fosse re-
cordada. O povo explodiu em 
alegria e confiança em um 
Deus que continua desde en-
tão sendo o mesmo, ouvindo 
e respondendo as orações 
dos que verdadeiramente 

nele confiam.
Em meio ao compareci-

mento de diversas represen-
tações de congregações que 
gravitam no entorno da sede 
as quais igualmente puderam 
louvar e bendizer o nome san-
to, a organização destacou 
com efeito e merecida honra 
perante as irmãs que acom-
panham o trabalho junto ao 

departamento desde a sua 
fundação: Maria Aparecida 
Alberto, Lázara Sabino Cézar, 
Ana Martins do Prado, Maria 
Rosa dos Santos Pereira e Be-
nedita Aparecida Machado. 
Gesto merecidíssimo!

No culto inaugural, o pas-
tor presidente regional, Moi-
sés de Paula, apresentou a 
diretoria e de pronto destinou 

a liderança do ato festivo às ir-
mãs que militam no ministério 
feminino local. Após louvores 
e testemunhos, a palavra foi 
ministrada pela irmã Rafaela 
Lima (Várzea Paulista/SP). O 
Senhor usou a sua serva de 
uma forma toda peculiar e o 
poder foi evidenciado.

Sábado a casa novamen-
te esteve superlotada. Muita 
alegria, visitantes e louvores 
por conta do conjunto “Lírio 
dos Vales”. Especial participa-
ção teve a consagrada cantora 
Guiomar Victor, que desfilou 
vários sucessos de sua vitorio-
sa carreira junto às igrejas es-
palhadas pelo Brasil. O povo 
se emocionou e a glória pente-
costal novamente se espalhou.

O fechamento do trabalho 
contou com a ministração de 
uma mensagem poderosa e 
inspirada que o Senhor con-
cedeu ao seu servo, o pastor 
Flávio Pena (Mauá/SP).

Fotos: Divulgação
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Conjunto de mocidade regional se alegrou diante dos grandes e expressivos resultados espirituais colhidos na festa

Mensagens pregadas fizeram diferença; muitos aceitaram a CristoDiretores se mostraram gratos pelas dádivas que receberam Pastor Marcelo preside a regional

AVIVAMENTO E PENTECOSTES DURANTE A EDIÇÃO ANUAL DO PRÉ-UMADEMP EM SANTO AMARO
SÃO PAULO/SP – Os dias 9 e 

10 de março deixaram se assina-
lar pela 13ª edição do pré-con-
gresso da União de Mocidade da 
Assembléia de Deus do Ministé-
rio de Perus (UMADEMP), regio-
nal Santo Amaro. Avivamento 
e pentecostes foram principais 
ocorrências registradas no de-
correr dos dias de conclave.

O evento foi aberto oficial-
mente na noite de sexta-feira, 
mediante o comparecimento 
de alguns membros da dire-
toria nacional, pastores Rena-
to Rogério, Rogério Batista e 
presbítero Ricardo Saito. Devi-
damente apresentados pelo lí-
der regional, o pastor Marcelo 
Nascimento, assumiram a dire-
ção do culto que contou com 
louvores do coral, cantor Júlio 
Liima e ministração do evange-
lista Anderson Carvalho.

Sob o tema “Se o Senhor 
se agradar de nós”, foram dias 
que deixaram jovens impacta-
dos pelo poder de Deus. Além 

da plenitude em glória, recon-
ciliações, batismo no Espírito 
Santo e muita comunhão pai-
rou em meio ao departamento 
juvenil que patrocinou gran-
diosa festa. Um lindo jogral a 
partir do hino “Igual não há”, 
da cantora Lauriete Rodrigues, 
completou as ações protago-
nizadas pelos participantes.

Caravanas das regionais 
Morro Doce e Cabreúva/SP 
marcaram presenças junto à 

igreja que os recebeu como cos-
tumam fazer os santos. Além do 
vocal que teve como regentes 
Elaine Porto e Letícia Vascon-
celos, adoradores como Junior 
Oliveira e Leydiane Vasconce-
los, completaram o rol dos que 
tributaram dádivas ao Pai. 

Sob ímpar inspiração, mi-
nistrou a mensagem o pastor 
Ivair Marques (Catedral).

A diretoria da regional 
em Santo Amaro é forma-

da por Neimar Cossmann e 
Obede Carvalho.

REPERCUSSÕES

Líderes, tanto Neimar 
quanto Obede relataram as 
principais dificuldades que 
encontraram para promover 
o evento que se constituiu em 
bênçãos aos participantes.

“A principal dificuldade foi 
unir todos em um só propósi-

to, porém, com oração conse-
guimos superar adversidades e 
contemplamos Deus trabalhan-
do e agindo em nosso favor. 
Superamos todas adversidades 
a partir de oração, jejum, con-
sagração,  dialogando com a 
liderança, buscamos ao Senhor 
que foi nos dando estratégias, 
de forma que só temos de agra-
decer”, resumiram.

Já o pastor Marcelo se 
alegrou ao afirmar que “mar-
cou aqui algumas vidas que 
se achegaram à presença de 
Deus, outros que cresceram 
ministerialmente. Isso tem 
marcado a minha vida, pois 
temos de investir nos jovens e 
acreditar que Deus pode fazer 
tudo na vida deles, pois enten-
de e compreende cada compo-
nente da mocidade. Quando 
fazemos algo a partir da dire-
ção divina, a chance de dar er-
rado é zero”, apontou.

COLABOROU:
Diego Rocha França

Fotos: Diego Rocha França
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Infanto-juvenis coloriram em amarelo a “grande mancha humana” ocupando a sede nos dias do pré-congresso

Sede regional itapeviense se mostrou pequena perante o elevado número de irmãos e congressistas que prestigiaram a décima edição do CAMP

Infanto-juvenis coloriram em amarelo a “grande mancha humana” ocupando a sede nos dias do pré-congresso

Itapevi comemorou primeira década de
CAMP e Deus operou de uma forma excepcional

ITAPEVI/SP – Sob as po-
tentes mãos divinas, a sede 
regional local, presidida pelo 
pastor Alexandre de Oliveira, 
promoveu e hospedou a edi-
ção número “10” em termos 
de Congresso de Adolescen-
tes do Ministério de Perus 
(CAMP). O evento ocupou as 
noites de 9, 10 e 11 de mar-
ço, testemunhado que foi por 
um contingente expressivo de 
pessoas que rumaram para a 
sede regional.

Após abrir o evento, o pas-
tor Alexandre passou a dire-
ção do trabalho aos líderes 
regionais, cujas performances 
corresponderam à altura do 
trabalho que foi “pago” a cada 
um dos que ostentam os devi-
dos cargos. Com o apoio divino 
sempre presente, superaram 
os desafios e contribuíram sig-
nificativamente para o engran-

decimento da obra santa.
Em meio à grande mo-

vimentação festiva que os 
adolescentes patrocinaram, 
departamentos organizados 
em âmbito regional (CIBEMP, 
UMADEMP, Varões) contribu-
íram, louvando e adorando o 
nome santo do Senhor. Canto-

res pertencentes aos setores 
e mesmo à regional, se reve-
zaram nas oportunidades que 
tiveram de elevar o nome divi-
no ao mais alto patamar. A or-
questra novamente cumpriu o 
convite, contribuindo para o 
enlevo do trabalho.

O vocal, que praticamente 

tomou todas as dependências 
do templo-sede, foi alcançado 
pelo Espírito Santo ao louvar. 
Manifestações da glória santa 
se fizeram ouvir e sentir, de 
forma que ao alarido espiri-
tual se instalou no pré-con-
gresso desde a abertura até o 
seu término. Na qualidade de 

convidados especiais, partici-
param da festividade louvan-
do os cantores Deric, Isabely 
Viana e Mariana Rodrigues.

Ápice do evento, a minis-
tração da palavra santa recaiu 
sob os ombros de três inspi-
rados pastores: André Bueno 
(presidente do CAMP), Izaque 
Tomas e Marcos Vinicius. O 
Eterno decidiu usá-los podero-
samente, patrocinando meios 
e formas que culminaram com 
corações visitados por seres 
celestiais e isso fez toda a dife-
rença. Por extensão, mais que 
os adolescentes, a igreja foi 
abençoada e o poder celestial 
foi derramado em meio à mas-
sa humana que congregou nos 
dias comemorativos.

O tema oficial do pré-
-CAMP neste ano foi “Ajoelhe-
-se e recarregue-se de Deus”  
(2ª Cor. 12.10).

Fotos: Divulgação
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O povo paraguaio não perdeu a oportunidade de render gratidão ao Pai por tamanhas bênçãos contempladas nos eventos

Integrantes do conjunto “Rompendo em Fé”: 19 anos de desafios e vitórias

Missª Mirian Barbosa durante pregação

Mocidade e irmãs promoveram confraternização conjunta na segunda quinzena de março  

Conjunto “Rompendo em Fé” agradeceu no Bom Recanto 

CIUDAD DEL LESTE – Os dias 
17 e 18 de março assinalaram 
mais um grande acontecimento 
em nível evangelístico no país 
vizinho. Sob misericórdias di-
vinas, o departamento juvenil 
“Ebenezer” e as componentes 
do círculo de oração “Fuego em 
el Altar” promoveram a tradicio-
nal confraternização anual. Deus 
abençoou grandemente.

Sábado dia 17, ocorreu o mo-
vimento com os jovens integra-
dos ao conjunto “Ebenezer”, lide-
rados pelo diácono Arnaldo Páez. 

A vontade e o interesse em servir 
ao Senhor foi tamanha que mo-
tivou um grupo de jovens a per-
correr cerca de 300 quilômetros 
para adorar ao Mestre. Espiritu-
almente foram recompensados.

No evento, cujo tema foi “Esta 
é a confiança que temos ao nos 
aproximarmos de Deus: se pedir-
mos alguma coisa de acordo com 
a sua vontade, ele nos ouve” (1ª Jo 
5:14), várias participações como 
as cantoras paraguayas “Hijas de 
Sión”. O orador oficial da noite foi 
o evangelista Eugenio Martínez, 
(Hernandarias Paraguay).

Domingo o dia foi reservado ao 
evento promovido pelas compo-
nentes do círculo de oração. Nes-
te acontecimento, presenças da 
coordenadora regional, missioná-
ria Miriam Matias, cantoras Dirce 
Cabra (Mauá/SP) e “Hijas de Sión” 
(locais), além da preletora oficial 
da festividade, missionária Miriam 
Barbosa (Catedral). Momentos de 

plenitude celestial, o Espírito Santo 
operou e todos se renderam aopo-
der magnífico do Eterno.

No segundo período, a fes-
tividade ampliou o seu alcance, 
abençoando vidas e transfor-
mando corações. O ministério 
feminino paraguaio se mostrou 
atuante, temente a Deus e movi-
do por uma comunhão excepcio-

nal. O Senhor aceitou as dádivas 
e adorações que lhe remeteram 
o elevado número de pessoas 
que patrocinaram inesquecível 
evento. A irmã Gladys, (Villa Rica, 
Paraguay), foi outro vaso podero-
samente usado na ministração da 
palavra que liberta.

Concluído os trabalhos, o pas-
tor presidente regional, Gílson 

Matias, conclamou a todos que 
rendessem um clamor vigoroso 
aos céus, sinalizando gratidão por 
tudo quanto quis operar o Eterno 
durante as festividades, cujo sal-
do apontou para 11 almas que 
aceitaram a Jesus Cristo, duas 
pessoas foram libertas de opres-
são maligna e uma irmã recebeu 
o batismo com o Espírito Santo.

MAUÁ/SP - Nos dias 27, 
28 e 29 de abril, o conjunto 
do círculo de oração “Rom-
pendo em Fé”, órgão oficial da 
congregação no bairro jardim 
Bom Recanto, comemorou o 
19º aniversário desde a sua 
criação. Momentos de adora-
ções, testemunhos, louvores 
e meditações junto à palavra 
santa. A igreja pertence ao se-
tor jardim Colúmbia, liderado 
pelo pastor Edmílson. A coor-
denadora regional do CIBEMP, 
missionária Amanda Pena, 
prestigiou o acontecimento.

O tema oficial que norteou 
os cultos foi “Porque para Deus 
nada é impossível” (Lc 1:37).

Na abertura, o pastor pre-
sidente regional, Flávio Pena, 
pregou uma poderosa e de-
safiadora mensagem baseada 
no tema, discorrendo sobre 
coisas improváveis que acon-
tece na vida do cristão, em es-
pecial quando há intervenção 
de Deus. A palavra foi enfática, 
resultando em conversão de 
uma preciosa vida.

Na sexta-feira coube à dia-
conisa Solange Bim (vila Sônia) 
compartilhar o maná celestial 
aos que esperavam por uma 
mesa espiritual farta. Usada 
nas mãos do Senhor, contem-
plou a igreja receber a porção 
da palavra com muita alegria.

Já no culto de encerramen-
to, realizado no domingo, a 
“boca de Deus” foi o irmão 
Moisés, cuja performance 
perante a igreja foi além das 
expectativas, tendo o Espírito 
Santo usado o vaso confor-
me as suas necessidades para 
compartilhar verdades com 
a igreja. O resultado obtido, 

milagres, línguas estranhas e 
muita unção confirmaram a 
promoção festiva.

Em meio aos três dias de 
muita glória e louvores por 
conta do conjunto “Rompen-
do em Fé”, a liderança, repre-
sentada pela diaconisa Con-
ceição, demonstrou alegria. 
Tanto pelas participações de 
cantores convidados - Maria 
Izabella (jardim Columbia)  foi 
uma delas -, quanto em de-
corrência da boa cooperação 
demonstrada pelas igrejas 
visitantes, cujos conjuntos 
igualmente tiveram oportuni-
dades de adorar ao Pai.

Fotos: Divulgação

Cícero Santana
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Sede setorial em Vera Tereza foi “tomada” por crianças que demonstraram grande interesse em aprender verdades bíblicas

O tema edificação despertou os pequenosRegente, expositoras e a diretora infantil do setor durante intervalo de culto

Alcino se mostra disponível para receber convites no sentido de adorar ao Senhor PR. Eliezer (à dir.) empossa o casal que tem novos desafios em se tratando de obra

Ato de inauguração da igreja foi marcado por um grande movimento espiritual

CONJUNTO INFANTIL

NO MERCADO
AMPLIADA AS TENDAS DA REGIONAL JARDIM CACHOEIRA 

CAIEIRAS/SP – Setor per-
tencente ao campo regional em 
Franco da Rocha/SP, esta igreja 
em bairro caieirense promoveu 
festa grande envolvendo pe-
quenos atores. Nos dias 17 e 18 
de março, ao lado das coorde-
nadoras, regentes e auxiliares, 
o departamento infantil rendeu 
graças ao Pai pela passagem de 
mais um ano vitorioso. O tema 

foi “Jesus, o verdadeiro funda-
mento” (Mt 7: 24 – 27).

Após o culto ter sido aber-
to pelo dirigente, o pastor 
Cirano Pereira, quem liderou 
o decorrer da reunião foram 
membros do departamento 
infantil, que deliberaram lou-
vores, adorações, atividades 
pedagógicas compartilhando 
fé e temor aos pequeninos à 
luz da palavra santa e reserva-
ram parcela especial do tempo 
para que a palavra fosse minis-
trada por conta dos oradores, 
Renata Piotto (abertura) e no 
encerramento o pastor Daniel 
Batista (Várzea Pta./SP).

Dias incríveis pautados 
em reflexão e grande com-
partilhamento de conheci-
mentos sob poderosa unção. 
A igreja, que se manteve lota-
da nos dias comemorativos, 
recebeu com entusiasmo e 
se deleitou profundamen-
te com aquilo que o Senhor 
permitiu revelar nos dias.

Em meio aos compareci-
mentos, destaque ao grupo de 
adorações da congregação Bom 

Tempo que premiou os peque-
ninos com louvores temáticos. 
A regente Marjory Spindola fi-
gurou como à frente do vocal, 
envolvida com as crianças que 
auxiliadas por voluntárias, ofe-
receram o melhor ao Senhor 
perante cenários variados.

Outro acontecimento im-
portante a ser registrado foi o 
lançamento do projeto “Minha 
Casa na Rocha”, onde semanal-
mente cada integrante do con-
junto teve a tarefa de dar sequ-
ência à construção, inserindo 
especiais participações dos pais 
no processo de aprendizado.

A liderança do departa-
mento infantil na sede setorial 
ficou a cargo da irmã Apareci-
da Angelo.

FCO. MORATO/SP – Já se encontra à disposição dos interes-
sados o novo CD lançado pelo cantor Alcino Oliveira, membro 
em gozo de comunhão, servindo a Deus na subsede local.

Intitulada como “Minha Fortaleza”, a obra é composta por 
nove faixas: Vinde a mim, Prepare, Minha fortaleza, Tu és, Que 
amor é esse, Hosana, Eu te adorarei, Fala comigo e Santo espírito.

Disponível para louvar ao Senhor, Alcino Oliveira atende 
convites em todo o território nacional, disponibilizando o seu 
face book/arsinoface90 e celular (11) 9 7344-9271para conta-
tos e eventuais convites.

SÃO PAULO/SP – Após 
desafios econômico-finan-
ceiros e mesmo espirituais, 
o tempo de cantar chegou 
e pela misericórdia divina, a 
congregação no jardim São 
João Curisco foi inaugurada 
por conta da sede regional 
jardim Cachoeira. O ato inau-
gural aconteceu no dia 18 de 
março, debaixo de uma ple-
nitude espiritual tremenda.

Após louvores, testemu-
nhos que recapitularam as 
fases desafiadoras superadas 
e a sempre importante parti-
cipação da membrasia no cur-
so de ações dessa natureza, 
a palavra foi ministrada. Lou-
vores igualmente se ouviram 
no decorrer do ato inaugural, 
avivando o culto consagrató-
rio do local aos interesses do 
reuni unicamente.

Por decisão ministerial, fo-

ram destinados como respon-
sáveis pela obra na qualidade 
de dirigentes o evangelista 

Adalberto Arcanjo Ribeiro e 
sua esposa, a diaconisa Valde-
te Ribeiro dos Santos.

“Crescendo em Cristo”
festejou mais um ano de vitóriasno Vera Tereza

Cantor Alcino Oliveira
lança novo CD

Fotos: Divulgação
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Conjunto intercessor completou

Cruzada resulta em 11 conversões em Tatuí

Em Bofete,
a festividade foi das irmãs

Departamento de intercessões tem sido alvo de copiosas bênçãos celestiais nesses 29 anos de luta espiritual cerrada

Muita emoção ao celebrar-se o primeiro aniversário do conjunto formado por mulheres

Os pastores José Ulhoa, Magalhães e o dirigente da igreja, presbítero Antonio Cassemiro

Adorações, testemunhos e ministrações da palavra santa culminaram com a conversão de 11 vidas ao reino santo

CONCHAS/SP – Denomina-
do por conjunto “Colunas de 
Fogo”, o grupo de intercessões 
da igreja local rendeu agrade-
ci9mentos ao Senhor pelos 27 
anos de grandes vitórias que 
acusou ao longo de sua exis-
tência. A festividade aconteceu 
nos dias 13, 14 e 15 de abril 
sob um derramamento mar-

cante de poder e muita glória.
Caravanas pertencentes 

aos municípios e ministérios 
vizinhos cuidaram de assegu-
rar a superlotação do templo 
nas noites comemorativas. 
As mãos divinas foram desti-
nadas a abençoar a todos, a 
partir de louvores entoados 
que invocaram a presença do 

santo Consolador. Vidas foram 
transformadas, corações visi-
tados e rumos aplainados pelo 
poder da adoração.

Igreja pertencente a regional 
Guarei/SP, Conchas tem como 
dirigente o presbítero Wílson e 
sua esposa, a diaconisa Geise. O 
presidente da regional é o pas-
tor Paulo Roberto de Oliveira.

BOFETE/SP – Mês de 
abril foi tremendo em âm-
bito regional ao referir-se a 
Guareí/SP, trabalho presidi-
do pelo pastor Paulo Rober-
to dos Santos. Novamente 
as mãos divinas se fizeram 
presentes em outro grande 
acontecimento.

Na congregação Alpes da 
Castelo, município de Bofete, 
o departamento feminino se 
uniu, rendeu louvores e agra-
decimentos ao Pai por mais 
uma grande oportunidade 
em poder celebrar o primeiro 
aniversário desde que o grupo 
acabou sendo instituído. A boa 
notícia é que paralelamente a 
igreja completou seu primeiro 
aniversário também, vez trem 
sido criados em mesma data.

Clamores em sinal de agra-

decimentos se ouviram em 
meio à congregação dos jus-
tos, assim como os mais ani-
mados acordes ecoaram nos 
cultos festivos, assinalados 
pela ótima cooperação de 
igrejas pertencentes a regio-
nal, munidas de seus respecti-
vos conjuntos.

Em meio aos que coopera-
ram com a festividade, desta-
que aos pastores Carlos Ulhoa 
(Francisco Morato/SP) e José 
Magalhães (Catedral). Aliás, 
Magalhães figura como um 
dos pioneiros da obra local, 
vez ter sido presidente regio-
nal em Guareí recentemente. 
A igreja se maravilhou em cul-
tuar com os líderes.

Responde pela direção do 
trabalho o presbítero Antô-
nio Cassemiro.

TATUÍ/SP – As misericór-
dias divinas se mostraram 
presentes novamente ao 
povo que serve ao Pai em es-
pírito e em verdade, congre-
gando na igreja local. Após 
eventos comemorativos por 
conta de aniversários ine-
rentes aos departamentos 
que constam junto à litur-
gia local, agora a liderança 
decidiu promover mais uma 
grande ação evangelística, 

sendo grandemente honra-
da em seu intento.

Na segunda quinzena do 
mês de abril, mediante ado-
rações e louvores praticados 
por cantores locais, convida-
dos e departamentos da igre-
ja em geral, teve curso uma 
concorrida cruzada evangelís-
tica, anunciando o momento 
aceitável em se aceitar Je-
sus como único e suficiente 
salvador. Isso foi explicitado 

pelas mensagens pregadas 
pelo orador oficial do evento, 
o missionário Lucas Gabriel 
(Sâo Paulo/SP).

Após o evento, a igreja, 
cujo dirigente é o pastor Fer-
nando, contabilizou a con-
versão de 11 preciosas vidas 
ao reino.

A igreja pertence a regio-
nal em Tatuí/SP, presidida 
pelo pastor Paulo Roberto 
de Oliveira.

27 anos em Conchas
Fotos: Divulgação
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Sua Saúde

Câncer
pode ser o responsável pela maioria dos óbitos 

no Brasil em pouco mais de uma década

*CLÁUDIO MIRANDA

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

Números oficiais do Sis-
tema de Informações 
de Mortalidade (SIM) 

mostram que o câncer já é a prin-
cipal causa de morte em 10% dos 
municípios brasileiros. A análise é 
do Observatório de Oncologia do 
movimento Todos Juntos Contra 
o Câncer (TJCC), em parceria com 
o Conselho Federal de Medicina 
(CFM), e diz que a doença avança 
a cada ano e em pouco mais de 
uma década as neoplasias serão 
as responsáveis pela maioria dos 
óbitos no Brasil, caso não haja al-
teração nesta trajetória.

Na terceira edição do Fórum 
Big Data em Oncologia promo-
vido pelo TJCC, com o apoio do 

CFM, a coordenadora do movi-
mento e presidente e da Associa-
ção Brasileira de Linfoma e Leu-
cemia (ABRALE), Merula Steagall, 
relatou que a expectativa é de 
que o estudo contribua para um 
melhor planejamento das ações 
de controle, prevenção e trata-
mento da doença no Brasil.

Os dados mostram que a 
maior parte das cidades onde o 
câncer já é a principal causa de 
morte está localizada em regi-
ões mais desenvolvidas do País, 
justamente onde a expectativa 
de vida e o Índice de Desenvolvi-
mento Humano (IDH) são maio-
res. Dos 516 municípios onde os 
tumores matam mais, 80% ficam 

no Sul (275) e Sudeste (140). No 
Nordeste, estão 9% dessas loca-
lidades (48); no Centro-Oeste, 
34 (7%); e no Norte, 19 (4%). Ao 
todo, estes municípios concen-
tram uma população total de 
6,6 milhões de habitantes. Onze 
municípios são considerados de 
grande porte, outros 27 são de 
médio porte (com população en-
tre 25 mil e 100 mil) e a grande 
maioria (478) está situada na fai-
xa de pequenos municípios, com 
menos de 25 mil habitantes.

O Rio Grande do Sul é o Es-
tado brasileiro com o maior nú-
mero de municípios (140) onde 
o câncer é a primeira causa de 
morte. Enquanto em todo o País 
as mortes por câncer represen-
tam 16,6% do total, no territó-
rio gaúcho esse índice chega a 
33,6%. Um dos fatores que pode 
explicar a alta incidência de cân-
cer nesta região são as caracte-
rísticas genéticas da população, 
que pode apresentar maior pre-
disposição para desenvolver me-
lanoma, por exemplo.

A maioria das mortes re-
gistradas foi entre os homens 
(57%). Em 21 cidades, não houve 
sequer registro de óbito entre as 
mulheres. Com relação à idade, 
metade dos óbitos se concentra 
nas faixas de 60 a 69 anos (25%) 
e 70 a 79 anos (25%). Em segui-
da, a maior proporção aparece 
no grupo dos que tinham mais 

de 80 anos (20%). Crianças e 
adolescentes, grupo que com-
preende a faixa etária de zero a 
19 anos, somaram 1,3% dos óbi-
tos naquele ano.

Atualmente, as complicações 
no aparelho circulatório, espe-
cialmente o Acidente Vascular Ce-
rebral (AVC) e o infarto agudo do 
miocárdio, ainda são responsáveis 
pela maior parte dos óbitos. Em 
geral, são doenças associadas à 
má alimentação, ao consumo ex-
cessivo de álcool, ao tabagismo e 
ao sedentarismo. Contudo, os re-
gistros que ficam sob a supervisão 
do Ministério da Saúde mostram 
que a incidência de neoplasias 
com desdobramentos fatais tem 
avançado e que o crescimento 
das mortes por neoplasias foi qua-
se três vezes mais rápido do que 
daquelas mortes provocadas por 
infartos ou derrames.

No mundo, o câncer é res-
ponsável por 8,2 milhões de 
mortes por ano em todo o mun-
do, segundo a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS). Aproxima-
damente 14 milhões de novos 
casos são registrados anualmen-
te e o organismo internacional 
calcula que essas notificações 
devam subir até 70% nas próxi-
mas duas décadas.

Na avaliação da presidente da 
ABRALE, o câncer pode ser consi-
derado uma doença vinculada ao 
desenvolvimento e à moderniza-

ção em sociedade.
Segundo levantamento do 

TJCC e CFM, que mapeou a 
distribuição da infraestrutura, 
atualmente existem 296 esta-
belecimentos de assistência 
oncológica habilitados no SUS e 
410 disponíveis à rede privada. 
Na rede pública, são oferecidas 
2.065 salas de quimioterapias e 
496 aparelhos de radioterapia 
(braquiterapia, ortovoltagem e 
aceleradores lineares).

Embora todos os estados bra-
sileiros tenham pelo menos um 
hospital público habilitado em 
oncologia, as regiões Sul e Sudes-
te concentram 69% (205) deles. 
Além disso, nestas duas regiões 
estão 66% (1.354) das salas de 
quimioterapias e 72% (355) dos 
aparelhos de radioterapia. Em 
relação à saúde suplementar ou 
particular, para as mesmas regi-
ões estão disponíveis 75% (308) 
dos hospitais que realizam trata-
mento oncológico.

PRESTANDO CONTAS
Em 2018, Isac Félix cumpre o segundo 

ano de seu primeiro mandato de vereador 
na Câmara Municipal de São Paulo, onde 
procura bem representar os moradores de 
nossa cidade, desenvolver um trabalho le-
gislativo destacado com forte atuação nas 

discussões nas sessões plenárias.
“Minha grande preocupação é a de apresentar 

Projetos de Leis que tornem nossa cidade melhor 
para os seus moradores, isso das diferentes regi-
ões, em especial de áreas carentes, onde as ne-
cessidades das pessoas são imensas e Perus, Mor-
ro Doce, Anhanguera são alguns locais que posso 
exemplificar,” afirma.

Este ano, Isac Félix continua integrando a Co-
missão Permanente de Finanças e Orçamento, uma 
das mais importantes da Câmara que tem a mis-
são de examinar e emitir parecer sobre Projetos de 
Orçamento da cidade, Plano Plurianual, além das 
contas apresentadas anualmente pela Prefeitura e 
Tribunal de Contas do Município.

Participa também da Comissão Extraordinária 
Permanente de Relações Internacionais e da Cor-
regedoria da Câmara Municipal de São Paulo que é 
uma instância colegiada, a quem compete zelar pela 
dignidade do mandato parlamentar e pela obser-
vância aos preceitos de ética e decoro parlamentar.

“Tenho ainda duas importantes atividades. A 
primeira na Comissão Parlamentar de Inquérito, 
– CPI da Sonegação Tributária, criada para apurar 
práticas ilegais cometidas contra a Fazenda Muni-
cipal por prestadores de serviços no Município, da 
qual sou relator. Sou também relator da Subcomis-
são, criada na Comissão Permanente de Finanças e 
Orçamento, para analisar o desempenho da Com-
panhia Metropolitana de Habitação de São Paulo 
– COHAB”, explica o vereador.

Isac Félix reafirma que continuará dedicando 
seus finais de semana para visitas aos bairros, onde 
em contato com lideranças e moradores procura so-
luções para os problemas da região e acompanha de 
perto a execução dos trabalhos.

NOVOS DESAFIOS NO SE-
GUNDO ANO DO MANDATO 
DO VEREADOR ISAC FÉLIX
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Thiago de Assis: bênçãos aos adolescentes Viviane tem tido performances inspiradas

Palhaço Simão tem sido instrumento importante usado pelo Senhor ao pregar junto às crianças: dom

O coral “Voice Soul” durante apresentação no encerramento marcante ocorrido na Catedral

Júlio Cezar adorou ao Senhor na festa

André Bueno democratizou a palavra

Pr. Rafael Bello ministrou no encerramento

Abertura dos trabalhos se deu no setor vila Caiúba: excelente adesão e plenitude espiritual experimentada pelos que participaram do evento

Regional Centro: pré-CAMP resultou em 84
conversões mediante impactante ação social

SÃO PAULO/SP - Sob o tema 
“Não ameis o mundo, nem o 
que o mundo há” (1ª Jo 2:15), 
os adolescentes pertencentes a 
regional Centro realizaram mais 
um pré-Congresso de Adoles-
centes do Ministério de Perus 
(CAMP), nos dias 15, 16 e 17 de 
março. Impactante, o conclave 
incentivou os envolvidos a que 
insistam em “andar na contra-
mão do mundo.” 

Na semana do evento, lide-
rança, adolescentes e pais se 
reuniram junto ao “Relógio de 
Oração”, intercedendo pelo tra-
balho. Deu resultado. 

Os cultos foram iniciados na 
quinta-feira, 15, na sede setorial 
em vila Caiúba, onde Deus já se 
mostrou presente, impactando 
e usando cada adolescente de 
maneira peculiar. Louvando ao 
Senhor estiveram a postos a can-
tora Viviane Rodrigues (Campo 
Limpo Pta./SP) como convidada 
especial e o vocal formado pelos 
adolescentes. Deus surpreendeu 
a todos na abertura do evento.

Ministrando com graça e 
simplicidade, o adolescente Ma-
theus Nonato (São Caetano do 
Sul/SP), cravou interessantes e 
marcantes frases. Como esta, 
por exemplo: “O mundo está em 
trevas, nós somos a luz! O mun-
do não tem sabor, nós somos o 
sal da Terra! O mundo está perdi-
do, nós fomos achados! O mun-
do gosta de ser visto, nós temos 
o prazer em servir!”, sentenciou.

A partir de sexta-feira, 16 de 
março, os cultos ocorreram na 
Catedral. E de imediato o que se 
constatou foi uma noite de trans-
formação e cuidado de Deus para 
com os adolescentes. Junto dos 
louvores dos coristas, especiais 
participações do coral “Voice 
Soul” que louvou em conjunto 
com os adolescentes, levando os 
presentes a acessar uma maravi-
lhosa atmosfera espiritual.

 Thiago de Assis, pastor em 
Campinas/SP, ministrou forte-
mente sobre em como os ado-
lescentes precisam fazer para 
adquirir a mente transformada 
por Cristo e só então conse-
guirão andar na contramão do 

mundo. 
Sábado cedo, ganhou corpo 

uma grande ação social e evan-
gelismo na região de vila Caiú-
ba. Deus concedeu uma opor-
tunidade incrível de levar o seu 
nome às crianças e adultos que 
estavam carentes de uma pala-
vra de ânimo e conforto. Equi-
pes de evangelismo levaram o 
amor divino aos moradores ca-
rentes física e espiritualmente 
de atenções.

Arrecadou-se grande quanti-
dade de doces, distribuídos para 
as crianças enquanto ouviam 
sobre o Jesus e se divertiam em 
atividades junto à cama-elásti-
ca, pula-pula, piscina de bolinha 
dentre outras atrações disponi-
bilizadas. Foram servidos mais 
de 600 cachorros-quentes, pipo-
ca, algodão doce e refrigerante. 

Aos maiores, a igreja disponi-
bilizou cabeleireiros, advogados 
e enfermeiras que deram uma 
assistência à população, sobre-
tudo esclarecendo dúvidas e 
incentivando práticas de cidada-
nia. O “Palhaço Simão” e o pas-
tor André Bueno se dispuseram 
a falar de Deus aos corações da-
quelas pessoas, havendo muitas 
conversões de almas.

À noite, encerramento.
O evento foi fechado com cha-

ve de ouro e com a presença mar-
cante das operações divinas. Isso 
se evidenciou nas apresentações 
do grande coral e do convidado 
especial, o cantor Julio Cézar. 

O pastor Rafael Bello trouxe a 
palavra com grande autoridade, 
enfatizando acerca do tipo de re-
lacionamento que devemos ter 
com Deus e nos frutos que são 
gerados em decorrência do mes-
mo. Lembrando que não impor-
ta em “o que” e sim em “como” a 
oferta é colocada no altar divino, 
ensinando desde cedo a galera 
em servir melhor a um Deus que 
tudo pode, esforçando-se para 
andar na contramão mundana.

Expectativas, como sempre, 
foram quebradas. De sorte que a 
Secretaria do órgão expediu nota 
acusando a conversão de 84 vidas 
e diversos adolescentes sendo 
batizados com o Espírito Santo. 

APOTEOSEAPOTEOSE
Fotos: Mídia AD Perus
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Imposição de mãos sobre obreiro indica momento em que o mesmo assumiu a direção da igreja

O conjunto de irmãos figura como um dos órgãos oficiais da igreja no jardim Oratório, em Mauá

Importantes considerações foram compartilhadas durante a realização da conferência feminina

Templo construído em madeira foi fruto da determinação e cooperação de todos em prol do reino

Congregação que vinha paralisada há dez anos foi inaugurada pelo setor em Juína

GRUPO VARONIL Campo Grande promoveu
Conferência Para Mulheres 

JUÍNA/MT – Setor ligado 
a regional em Cuiabá/MT, a 
igreja em Juína logrou êxito 
em concluir as obras de uma 
congregação que vinha pa-
ralisada há uma década, no 
bairro Padre Duílio. O evento 
ocorreu no dia 16 de março 
debaixo de uma alegria in-
contida e plenitude espiritu-
al excepcional.

Com apoio do pastor presi-
dente regional, Roberto Nas-
cimento, o ministério local, 
encabeçado pelo pastor seto-
rial em Juína, Mybson Queiroz 
Martins da Silva e esposa Ka-
roliny Paloma Soares Queiroz, 
arregaçou-se as mangas, pe-
diu-se graças a Deus e as mãos 
foram destinadas à obra onde 
toda a igreja teve importante 

e decisiva participação.
Estiveram presentes os 

grupos de departamentos da 
sede e da própria congrega-
ção onde louvaram aoPai de 
forma integrada, não supor-
tando a alta carga emocional 
que foi contagiante. Mais que 
isso: a constatação do Senhor 
Jesus cumprindo mais uma 
de suas promessas perante o 

povo que cuidam em servi-lo 
em retidão. 

Na oportunidade, após os 
devocionais e testemunhos 
retratando a caminhada desa-
fiadora do trabalho, a mensa-
gem foi pregada. E teve como 
expositor o presbítero Isaias 
Santos, responsável pela lide-
rança da igreja no bairro Pedra 
90, em Cuiabá.

Foi dado oportunidades 
aos cantores locais do setor

Deus tomou a igreja e 
muitos irmãos foram reno-
vados na presença de Deus 
confirmando a inauguração 
que oficializou a posse do co-
operador Waldimir Shimitz e 
esposa Carmen Shimitz, na 
qualidade de líderes da casa 
de Deus.

MAUÁ/SP – De 6 a 8 de 
abril, a congregação local, 
liderada pelo obreiro José 
Ronaldo, subordinada que 
está ao setor jardim Orató-
rio, promoveu e hospedou 
cultos festivos em alusão ao 
terceiro aniversário alcança-
do pelo grupo de varões “Raiz 
de Davi”. Dias de movimenta-
ção espiritual intensa, patro-
cinando alegria aos corações 
dos que temem ao Senhor.

O tema que referendou a 
celebração foi “As coisas que o 
olho não viu, e o ouvido não 

ouviu, e não subiram ao co-
ração do homem, são as que 
Deus preparou para os que o 
amam” (1ª Cor 2:9).

Na noite inaugural o orador 
foi o pastor setorial Luiz Fer-
nando. Após efetuar a abertura 
do trabalho, foi vaso especial-
mente usado pelo Maravilhoso 
para compartilhar importante 
mensagem à assistência que 
foi poderosamente tocada 
pelo Espírito Santo.

Sábado, o mesmo poder 
voltou a se revelar em meio ao 
templo. Líder regional dos va-

rões, o evangelista Roberto foi 
o instrumento que entrou em 
ação, revelando os mistérios 
divinos aos que superlotaram 
o templo. O resplendor de po-
der e glória tomou conta do 
lugar onde o povo se reuniu e 
foi profundamente tocado.

Além do conjunto “Raíz de 
Davi”, liderado pelos irmãos 
Clayton e Francisco, coopera-
ram vários grupos visitantes, 
assim como os cantores Da-
mião, Ananda e Raquel e Dani-
lo apresentaram seus tributos 
perante o altar de vitórias.

CPO. GRANDE/MS – De 8 a 
10 de março, a sede regional 
sul-mato-grossense, presidida 
pelo pastor Alexandre Morei-
ra, promoveu e hospedou a I 
Conferência Para Mulheres 
“Caminha Menina!”. O even-
to foi realizado pela diretoria 
regional do CIBEMP local, cuja 
líder é a missionária Luciana 
Lima Moreira.

Dias de ensino sistemático 
da palavra, adorações e res-
taurações de vidas à luz da 
palavra santa. Mais que isso, 
vidas se converteram, aceitan-
do a Cristo como único e sufi-
ciente salvador. 

O trabalho se desenvol-

veu sob o tema “E o anjo do 
Senhor tornou segunda vez, 
e o tocou, e disse: Levanta-te 
e come, porque te será muito 
longo o caminho” (1º Rs 19:7).

AZtuaram na qualidade de 
expositoras junto ao segmen-
to feminino local as palestran-
tes  Rivka Isly , diaconisa Radiji 
Freitas , psicóloga Nilvania 
Lima e a missionária Jacira 
Mascarenhas.

Ao término, o ministério 
feminino saiu fortalecido sob 
todos os aspectos, vez que as 
informações compartilhadas 
foram determinantes para 
ajudar cada participante em 
suas necessidades.

RAIZ DE“

”
DAVI

COMEMOROU 
O TERCEIRO 
ANIVERSÁRIO

Fotos: Divulgação

Cícero Santana
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Inúmeros desafios foram superados em nome de Jesus e a celebração vitoriosa se deu mediante agradecimentos ao Senhor Pr. Joinville pregou sábado à noite

Pr. Anderson atuou no de encerramentoPr. Xavier pregou na noite de abertura

Missª Fátima pregou durante o eventoDeus tem feito crescer a sua obra na regional e o conjunto do círculo de oração é uma das provas desta verdade

GRUPO VARONIL “GIDEÕES DE CRISTO” AGRADECEU AO COMPLETAR O PRIMEIRO ANIVERSÁRIO. NO JAGUARI 

Umuarama: círculo de oração destacou os 39 anos de vitórias obtidas

STNA. PARNAÍBA/SP – Nos 
dias 30 e 31 de março e 1 de 
abril, a congregação local, es-
tabelecida no Jaguari, jardim 
Jabuticabeiras, campo regio-
nal de Cajamar/SP, festejou o 
primeiro aniversário do con-
junto de varões “Gideões de 
Cristo”. O poder celestial foi 
derramado em meio aos que 
passaram pelo local.

O evento foi movido a lou-
vores e adorações ao Reden-
tor. Representações visitantes 
tiveram oportunidades e lou-
varam o Senhor pelas bênçãos 
derramadas junto aos mem-
bros do conjunto aniversarian-
te. Foram louvores de grande 
impacto pentecostal, assina-
lando vidas e alcançando di-
retamente corações que se 
mostraram abertos a receber 
a visita do Pai.

O conjunto local gozou de 
maiores oportunidades no 
decorrer dos dias por ques-
tões óbvias. Uniformizados, 
componentes estiveram to-
dos os dias presentes em sua 

totalidade e sob regência do 
irmão Jonas de Jesus Santos, 
cumpriram com a missão de 
render tributos ao galardoa-
dor supremo.

Poderosas mensagens fo-
ram pregadas. O tema oficial 
do acontecimento foi “Bem-a-
venturado o homem que não 
anda segundo o conselho dos 
ímpios, nem se detém no ca-
minho dos pecadores, nem se 
assenta na roda dos escarne-
cedores” (Sl 1:1), inspirando 
oradores em suas funções.

No culto inaugural, a igre-
ja recebeu com alegria a pre-
sença do pastor Paulo Xavier 

dos Santos, que foi instru-
mento de bênçãos em meio 
aos presentes. 

De igual forma, o vice-
-presidente da AD Perus, 
pastor Joinville Albernaz, 
foi o servo utilizado pelo Se-
nhor na transmissão de sua 
palavra poderosa. Compar-
tilhou muito de sua vasta 
experiência e vidas foram 
superabundadas pela graça 
e conhecimento.

No culto de encerramen-
to ocorrido domingo, a par-
ticipação da igreja local vol-
tou a se tornar enorme. No 
chamado “Culto da Família”, 

departamentos se revezaram 
nas adorações, sempre des-
tacando a participação do 
conjunto “Gideões de Cristo” 
como a atração maior da noi-
te. Pregou o pastor Anderson 

Lucas Roman.
O departamento tem como 

líderes os irmãos Wiliam Sou-
sa Dias e Nielson Eduardo. O 
pastor local é Jairo Luiz Porto 
Almeida.

UMUARAMA/PR - De 20 a 
22 de abril, o departamento 
do círculo de oração “Louvo-
res de Sião”, rendeu agradeci-
mentos ao Senhor pela opor-
tunidade de colecionar mais 
uma temporada vitoriosa. 
Neste ano, o departamento 
completou 39 anos.

Vários conjuntos perten-
centes às igrejas do entorno 
participaram dos cultos come-
morativos, oportunidades em 
que o Senhor falou com pro-
priedade, autoridade e singu-
laridade aos que dedicam-lhe 
cultos e adorações. Caravanas 
que viajaram horas se mostra-

ram realizadas por terem tido 
vários sinais de confirmações 
da parte divina em meio ao 
acontecimento.

A regional, presidida pelo 
pastor Milton Fagundes e sua 
esposa, a missionária Selma, 
promoveu um trabalho mui-
to bem organizado. Demais 

membros da diretoria se uni-
ram em todas as frentes, facili-
tando a cada instante a fluidez 
da obra em âmbito de infraes-
trutura e ações diaconais.

Após períodos de testemu-
nhos, louvores por conta do 
conjunto e mesmo integrados, 
as mensagens ganharam es-
paço junto às programações. E 
gozaram de oportuno espaço 
de tempo, sendo um dos mo-
mentos mais sublimes perante 
a liturgia da igreja.

O Espírito Santo trabalhou. 
O pastor Antonio Lopes pre-
gou no culto inaugural, ocor-
rido na noite de sexta-feira 
e voltou a falar no domingo, 
durante o “Culto da Família”. 
Sábado à noite e na manhã de 
domingo, a tarefa recaiu aos 
ombros de sua esposa, a mis-

sionária Fátima Lopes. Ambos 
congregam na Catedral.

Como resultados práticos, 
reconciliações, renovo espiri-
tual e conversões de vidas me-
diante a entrega automática 
dos caminhos para o Senhor 
passasse a dirigi-los. (Com co-
laboração de José Augusto Vi-
las Boas, de Umuarama)

Fotos: Divulgação
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Templo-sede regional foi tomado praticamente em toda a sua nave pelos vocalistas do conjunto que promoveu o pré-UMADEMPPr. Nílson lidera a mocidade na regional

Líderes se confraternizaram após constatações de vitórias aos pés do trono divino

Mocidade adorou ao Eterno por celebrar mais um conclave debaixo de bênçãos

Ministrações da palavra santa se encarregaram de fazer a diferença em meio ao povo

Grandiosidade assinalada no decorrer do pré-congresso
de jovens na regional moratense

BAURU EM FESTA! Mocidade pertencente a regional regozijou-se durante o terceiro pré-UMADEMP

FCO. MORATO/SP – Sob o 
tema “Jovens chamados por 
Deus para santificação” (1ª 
Ts 4:7), o segmento juvenil 
da regional local patrocinou 
festa de grande repercussão 
ao celebrar a 33ª edição do 
pré-congresso da União de 
Mocidade da Assembléia de 
Deus do Ministério de Perus 
(UMADEMP), nos dias 13 e 14 
de abril. Seis vidas aceitaram a 
fé cristã e várias acusaram re-
novação espiritual.

Tendo como líder geral o 
pastor Nílson Roberto dos 
Santos e uma equipe tão par-
ticipativa como se viu em seu 

entorno, os desafios foram 
tranquilamente superados e 
a obra ganhou contornos de 
perfeição, tamanha a apli-
cação de cada um em prol 
do coletivo. Na vice-lideran-
ça atuaram o pastor Marcos 
Azarias, presbíteros Faweder 
Ramalho e Esdras Calixto. A 
regência contou com os tra-
balhos de Joel , Greicielle , 
Russem e Edivania.

O Espírito Santo foi in-
vocado e trabalhou de vá-
rias maneiras, sobretudo 
operando perante corações 
que foram transformados e 
vidas cujas realidades aca-
baram mudadas.

Noites apoteóticas. Lou-
vores inspirados. Somatórias 
que cuidaram de manter o 
fogo espiritual aceso ao longo 
dos dois dias de muito apro-
veitamento aos que decidiram 
tomar parte no vocal especial-

mente ou mesmo compare-
cendo ao templo para ouvir 
mensagens de poder e trans-
formações destinadas às vi-
das sedentas da palavra vin-
da desde a boca do Senhor.

Em meio aos visitantes 
(regionais Franco da Rocha, 
Campo limpo Pta. e Centro), 
adoradores como a dupla 
“Peterson e Mag Ribeiro” e 
Cleiton Queiroz se encarre-
garam de “levantar” os pre-
sentes, consolidados que 
foram nos devocionais mara-
vilhosos que o grande vocal 
regional reservou e colocou 
em prática nas noites, sem-

pre em companhia da orques-
tra regional.

Pregaram a poderosa e 
transformadora palavra os 
pastores Nílson Gomes e 
Wellington Dias. Deus aben-
çoou a vida dos oradores, 
transformando-os em autên-
ticos instrumentos canaliza-
dores de bênçãos à massa 
humana que superlotou o 
templo-sede.

Membros da diretoria na-
cional do UMADEMP assina-
laram presenças, cooperando 
com a juventude. A regional 
tem como presidente o pastor 
Josué de Oliveira Ottavio.

BAURU/SP – Nos dias 20 e 21 
de abril, a mocidade da regional 
local promoveu cultos festivos 
em decorrência da passagem 
de mais uma edição do pré-con-
gresso da União de Mocidade da 
Assembléia de Deus do Ministé-
rio de Perus (UMADEMP). Uma 
maravilha! O evento avivou os 
jovens e permitiu com que a co-
munhão fosse ampliada.

Presidida pelo pastor Wellin-
gton Barboza, a regional se pre-
parou para oferecer um traba-
lho sob qualidade excepcional 
como se constatou. O presiden-
te destinou a direção dos traba-
lhos aos líderes do departamen-
to, pastores Ezequiel Almeida e 
Rubens Alonso. Uma equipe de 
assessores distribuída em várias 
frentes auxiliou-os na desenvol-
tura de importante missão.

O vocal, formado pelas con-

gregações José Regino e Nova 
Bauru, foi a atração principal dos 
cultos, louvando ao Mestre com 
muita devoção e alegria. Músi-
cos acompanharam as apresen-
tações e as participações espe-
ciais dos cantores Gilcéia (local) 
e grupo “Kadosh” (Marília/SP), 
ampliaram a qualidade dos de-
vocionais ouvidos durante a fes-
ta. Caravanas de Jaú/SP, Catedral 
e da AD Belém Marília assinala-
ram participações no conclave.

Neste que foi o terceiro 
ano desde a emancipação da 
regional que pertencia a Ma-
rília, o tema escolhido pelos 
organizadores foi “Enche-me 
até transbordar” (At 2:4). Dele 
se extraíram poderosas men-
sagens, como as pregadas pelo 
vice-presidente da UMADEMP 
nacional, pastor Renato Rogério 
Silva e o pastor Ronaldo Pereira 

(Pederneiras/SP). Fogo celestial 
tomou conta de vidas e aque-
ceu os corações.

Mais que os sacros louvores 
e as adorações remetidas ao 
trono de poder e glórias, o mo-
vimento espiritual constatado 
foi tremendo. Jovens batizados 
com o Espírito Santo, renova-
ções, cativeiros virados e a ga-
rantia de combustível espiritual 
para continuar a marcha foram 
resultados comemorados pela 
liderança juvenil regional.

“Na qualidade de pastor pre-
sidente da regional, a palavra 
em relação aos acontecimentos 
é de plena gratidão ao Senhor. A 
sua boa mão fez grandes coisas 
em meio ao povo, de forma que 
em nome da regional digo que 
todos estamos fartos das bên-
çãos recebidas”, resumiu o líder, 
pastor Wellington Barboza.

Fotos: Divulgação
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Clima festivo tomou conta dos componentes do conjunto “Monte Sinai” diante de vitórias expressivas

Prs. Osmar (local) e Oséias (setorial) em júbilo durante os cultos

Sede setorial tem se constituído em “socorro espiritual” do bairro

Pr. Joel Barbosa preside a regional Pr. Salatiel cantou e pregou no domingo

Pr. Renato Augusto pregou no sábado

Líderes do departamento se alegraram na presença do Salvador

Círculo de oração “Monte Sinai” festejou vitórias no jardim Adelfiore III

Templo da sede setorial no Alto do Russo
agradeceu pelos 44 anos de vitórias

SÃO PAULO/SP – De 13 a 
15 de abril, a congregação lo-
cal, liderada pelo pastor Osmar 
Batista, ergueu vozes aos céus 
e agradeceu ao Salvador pela 
passagem de mais um aniver-
sário do conjunto do círculo de 
oração “Monte Sinai”. O depar-

tamento de intercessão alcan-
çou o sexto aniversário pela so-
berana misericórdia e vontade 
divina. Liderando o segmento 
atuou a diaconisa Leninha e 
equipe, tendo como coordena-
dora a diaconisa Maria José.

Dias pentecostais e de mui-

tas cooperações, vez que re-
presentações de localidades 
como a sede setorial e jardins 
Adelfiore III e V se encarre-
garam de prestigiar o even-
to inaugural. Após o pastor 
Oséias Faverim dar o evento 
“como aberto”, a liderança 
feminina assumiu a direção, 
distribuiu oportunidades aos 
conjuntos e privilegiou o tem-
po da mensagem, facultando 
á oradora, missionária Cristi-
na Maranhão (Catedral), todo 
tempo possível para atuar.

Sábado foi outra noite 
de grande avivamento e co-
munhão experimentada por 

conta dos que se dirigiram ao 
templo. Aliás, o povo de Deus 
se encarregou de garantir 
lotação total de suas depen-
dências ao longo de todos os 
dias festivos. Andréia Félix e 
Gabriela Sizino foram nomes 
que adoraram ao Pai durante 
a festividade.

Além do vocal aniversa-
riante, conjuntos visitantes, 
pertencentes às congrega-
ções Caiúba III, IV, V e VI, 
Adelfiore IV e IX, CDHU II e 
vila Malvina Alta louvaram 
com alegria e contemplaram 
a queda do poder eterno. Ain-
da na seara das adorações, a 
cantora Silvana Oliveira atuou 
na qualidade de convidada 
especial e foi benção.

A conclusão do trabalho se 
processou mediante momen-
tos de grande manifestação 
da glória santa. A preletora foi 
a missionária Elizandra Costa 
que pregou inspirada e se ale-
grou, junto da igreja, ao con-
templar duas preciosas vidas 
aceitar a Cristo como remidor 
de seus pecados.

No grande “Culto da Famí-
lia”, realizado nas noites de 
domingos em todas as igrejas 
da AD Perus, departamentos 
musicais entoaram louvores. 
Testemunhos foram publiciza-
dos. Vários visitantes fizeram 
a alegria dos membros da co-
missão organizadora do even-
to. Pregou a missionária Eliana 
de Jesus (sede).

SÃO PAULO/SP – Setor per-
tencente ao campo regional em 
vila Perus, a igreja no Alto do 

Russo conclamou ao povo que 
promoveria cultos em alusão aos 
44 anos de vitórias desde a sua 
existência e todos se reuniram 
para render tributos ao Criador. 
Isso ocorreu nos dias 4, 5 e 6 
de maio. Responde pelo setor o 
pastor Josias de Souza.

Cooperado e assinalado pela 
plenitude divina, o evento dispôs 
de louvores praticados por canto-
res locais, convidados, conjuntos 
locais e várias representações 
visitantes. Foram dias de comu-

nhão, onde a glória eterna tomou 
conta do trabalho, corações fo-
ram cheio do Espírito Santo e tes-
temunhos recordaram os passos 
da igreja e bênçãos compartilha-
das no entorno do templo.

 Presidente da regional, o 
pastor Joel Barbosa compare-
ceu à abertura do evento, teste-
munhou sua alegria e recordou, 
ainda que forma superficial, 
ocorrências presenciadas junto 
à igreja que foram importantís-
simas para o agigantamento da 
obra na populosa vila.

Mais que prestigiar o even-
to, assim como fizeram vários 
obreiros, o pastor presidente 
regional foi o preletor inaugu-
ral, discorrendo sobre o tema 
oficial da comemoração – O Se-
nhor está neste lugar, Gn 28:6 
-, sendo de igual forma abenço-
ado pelo Mestre em suas consi-

derações sobre o púlpito.
Já no dia 5, novamente se ou-

viu louvores de várias fontes bro-
tando em meio á congregação 
dos justos. E o espaço para a me-
ditação da palavra preservado, 
permitindo que o pastor Renato 
Augusto endereçasse uma men-
sagem poderosa e inspirada sob 
autorização do Eterno. Corações 
foram cheios, transbordaram de 
alegria por tudo quanto fez o Se-
nhor na noite memorável.

A festa ganhou uma “vírgula” 
no domingo, durante o “Culto da 
Família”. Após todos os departa-
mentos terem se apresentado, a 
oportunidade foi concedida ao 
pastor Salatiel Santos, que ado-
rou ao Pai e viu a glória se ma-
nifestar em meio à congregação 
dos justos. Fiel à palavra, pregou 
com ousadia e o Senhor cuidou 
de completar a boa obra perante 

os que servem-no com alegria e 
sinceridade.

Fotos: Vanir de Oliveira
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manifestando poderio e glória.
Nada diferente do que se viu, 

ouviu e presenciou na noite de 
sábado. A missionária Cristina 
Maranhão (Catedral) foi o instru-
mento que o Eterno se valeu para 
comunicar-se com o seu povo. E 
fez essa relação de uma maneira 
especial, trabalhando em meio às 
vidas. Mistérios desvendados, co-
rações avivados e a plenitude es-
piritual tomou conta da igreja que 
se manteve cheia o tempo todo.

A festividade se encerrou do-
mingo. O “Culto da Família” foi 
utilizado para que todos agrade-
cessem ao Eterno, de maneira 
que após os departamentos te-
rem se apresentado e em espe-
cial o conjunto, o diácono Paulo 
Preza (Campo Limpo Pta./SP), foi 
o preletor, usado grandiosamen-
te pelo Salvador em suas oportu-
nas e inspiradas palavras.

de Deus seja ensinada (Sl 110:105, 
Hb. 4: 12). A casa tem que ser var-
rida, o Senhor Jesus não quer e não 
habita em casa suja. O Espírito San-
to está encarregado de usar o poder 
da Palavra para limpar o corações 
com o sangue de Jesus (I Jo 1:7). 

Como ensinadores, tanto nos 
púlpitos, Escola Dominical e afins te-
mos que nos preocupar com o mun-
do e suas imundícias entrando e que-
rendo ficar dentro de nossas igrejas 
(E não estou falando de costumes). 
Muitas dracmas estão perdidas e 
não conseguem serem encontradas.

A mulher desta parábola é um 
tipo de Cristo; assim como ela bus-
cou com cuidado a dracma perdi-
da, o Senhor Jesus procura os que 
estão caídos, desviados e fracos na 
sua casa. Ele espera que todos os 
líderes façam o mesmo pela sua 
obra; ao contrário sofrerão terrível 
repreensão (Ez 39:01-04).

Nesta parábola, o Mestre evi-
dencia a alegria da mulher pelo en-
contro, chamando suas amigas e vi-
zinhas (Lc 15:9) e se alegrando em 
conjunto. No sentido espiritual, o 
Senhor conclui a parábola, dizendo 
de igual forma: “Há alegria diante 
dos anjos de Deus por um pecador 
que se arrepende” (Lc. 15:10).

Que possamos ficar atentos a 
tudo quan-
to o Senhor 
falou, pois 
o arreba-
t a m e n t o 
já está às 
portas.

O Se-
nhor vos 
abençoe.
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DRACMA PERDIDA EM CASA.
MAS COMO SE ESTOU NA IGREJA?

Os 24 anos do conjunto “Novo Alvorecer”. No Esperança

FÁTIMA LOPES

Dcsa. Madalena Alvarenga, cooperadora Zilda Rocha e irmã Rosangela Cristina: líderes

O vocal “Novo Alvorecer” que há 24 anos adora ao Senhor: resultados positivos

Pr. Edyr Alvarenga lidera o setor*é missionária e congrega na Catedral

Se olharmos para a Palavra de 
Deus, observamos que o Senhor Je-
sus, na Parábola da Dracma Perdida 
(Lc 15: 8-10), nos mostra que a dra-
cma foi perdida dentro de casa. Não 
seria a situação de alguns crentes 
perdidos na própria casa do Senhor? 

É muito triste saber e ver pes-
soas nas igrejas, que até vão à 
igreja, cantam, pregam, ensinam e 
até contribuem, mas não tem co-
munhão nem compromisso com o 
amado Senhor Jesus, ou seja, estão 
perdidos no meio do povo de Deus. 

Umas caídas, sob o tapete da 
mentira, da promiscuidade e vida 
dupla, outras cheias de poeira debai-
xo do “sofá do orgulho” e vaidade ex-
trema, outros na escuridão do “baú 
do ressentimento”, da mágoa, falta 
de perdão e inveja. Essas pessoas, 
se não forem achadas a tempo para 
que possam se consertar e humilhar 
perante o senhor Deus, ficarão perdi-
das para sempre (1ª Jo 2:9-11, 3:15). 

Essas pessoas falam de Jesus, 
mas não tiveram um verdadeiro 
encontro com o Senhor, pois quem 
realmente se encontra com Jesus 
não volta atrás por nada até por-
que Jesus é melhor. Ele disse: “As 
minhas ovelhas ouvem a minha 
voz e Eu as conheço, e elas me se-
guem e dou-lhes a vida eterna e 
nunca hão de perecer, e ninguém 
as arrebata das minhas mãos.” (Jo 
10:27,28).

Dentro de casa há lugares 
iluminados e escuros e para se 
achar a dracma foi preciso acen-
der a luz (Lc 15:8) para enxergar 
os lugares escuros. 

Para que os crentes caídos na 
escuridão de suas ações possam 
aparecer, é necessário que a palavra 

CAIEIRAS/SP – Mediante os 
comparecimentos do pastor pre-
sidente regional Eliziário Santos 
e de sua esposa e coordenadora 
regional do CIBEMP, missionária 
Salena, o setor local, liderado 
pelo pastor Edyr Alvarenga, er-
gueu mãos em gratidão e soltou 
brados de vitórias pela passagem 
do 24º aniversário do conjunto 
do círculo de oração “Novo Alvo-
recer”. A festa espiritual ocupou 
os dias 6, 7 e 8 de abril e foi um 
marco para a vida dos presentes.

À frente do trabalho feminino, 
a diaconisa Madalena Alvarenga 
contou com a assessoria das diri-
gentes, diaconisa Zilda Rocha e co-
operadora Rosangela Cristina. Na 
regência do abençoado vocal atu-
aram Andreia, Marluce e Denise.

Deus trabalhou. Envolvendo 
cantores locais e visitantes – Naiara 
Bibiano, Natali, Sara Rejane, Vivia-
ne e Nivaldo -, além de diversos 
conjuntos que foram convidados 
a brindar importante celebração, 
todos se renderam aos pés de Cris-
to e reconheceram as providências 
concedidas ao departamento que 
ora, jejua, intercede e clama por 
todos os demais segmentos da 
igreja, constituindo-se, assim, sus-
tentáculos indiscutíveis da obra.

Em meio aos louvores e dedica-
ções de reconhecimentos ao Salva-

dor, vários testemunhos. Como fez 
o pastor Adelson Mota de Oliveira 
(Morro Grande), que conclamou a 
todos que se mantenham fiéis aos 
preceitos divinos, amando a obra 
e respeitando as leis divinas. Falou 
isso tendo como referência versí-
culo inicial do Salmos 1.

As ministrações se procede-
ram a partir do eixo temático 
oficial: “Bem-aventurados os que 
não viram e creram” (Jo 20:29b).

Após oportunas considera-
ções feitas pelo pastor presiden-
te regional, ainda se constatou a 
apresentação de uma peça idea-
lizada a partir do hino “Dono da 
festa (Eliane Silva). Deus traba-
lhou e todos foram cheios da gló-
ria e poder eternal. Pregou com 
autoridade a missionária Márcia 
Lima, tendo sido fiel ao tema e al-
cançado graça perante Cristo que 
cuidou em aprovar suas falas, 

Fotos: Célio Campos
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O conjunto “Geração Eleita” é formado por adolescentes que servem ao Senhor na sede regional em Santo Amaro

ADOLESCENTES MANIFESTARAM ALEGRIA POR ANO VITORIOSO; ADORAÇÕES E LOUVORES INSPIRADOS

SÃO PAULO/SP – Sob o 
tema “Escondi a tua palavra 
no meu coração para não 
pecar contra ti” (Sl 119:11), 
mediante o comparecimento 
de vários departamentos da 
sede regional e convidados, o 
grupo de adolescentes “Ge-
ração Eleita” rendeu gratidão 
ao Eterno. O departamento 
pertence à sede regional em 
Santo Amaro, São Paulo.

Os cultos comemorativos 
ocorreram nos dias 14 e 15 de 
abril, patrocinando um grande 
avivamento aos componentes e 
sacramentando a comunhão de 
cada integrante junto ao grupo 

e por extensão, à igreja que os 
acolhe com amor e alegria.

Contando com o apoio do 
pastor Marcelo Oliveira e de-
mais obreiros, a liderança foi 
desenvolvida pelos irmãos 
Jhonny e Aline, enquanto que 
a regência dispôs dos présti-
mos de Jéssica Marcela.

Vários conjuntos e repre-
sentações visitantes se alter-
naram nos dias festivos. Lou-
vando e adorando ao Mestre. 
O musicista Yuri foi notado 
como convidado especial du-
rante os cultos.

Nas ministrações, atuaram 
os oradores Djair e Daniel.

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:

Divulgação
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Cultos festivos alegraram vidas, assinalaram mais um ano de vitórias e patrocinaram a conversão de oito vidas

Missª Andréia de Oliveira pregou

Deus usou os seus instrumentos das mais variadas formas no decorrer do pré-CAMP Cooperação foi um dos pontos mais destacados: adolescentes à busca de respostas

Bruno Soares foi usado ao cantar: inspiraçãoPresidente foi visitado pelo Consolador Pentecostes alcançou muitos congressistasPr. Wíllian Agapito: palavra e resultadosAline Miranda compartilhando adoração

Círculo de oração completou 53 anos de intercessões na regional em Francisco Morato

Pré-CAMP foi assinalado por pentecostes na sede regional em Franco da Rocha

FCO. MORATO/SP – Nos 
dias 10 e 11 de março, pela 
graça divina e plenitude patro-
cinada pelo Espírito Santo, a 
sede regional local, presidida 
pelo pastor Josué de Oliveira 
Ottavio, promoveu e hospe-
dou festividade comemorativa 
aos 53 anos de existência do 
círculo de oração.

Durante este período, 
consistiu em ferramenta de 
elevada importância para ala-
vancar a abertura de dezenas 
e dezenas de trabalhos, vez 
sempre dispor de mulheres 
aguerridas, clamando e inter-
cedendo pelos passos dos que 
trabalham junto à seara. Dos 
53 anos, os últimos 18 foram 

comemorados sob as novas 
dependências que abrigam a 
sede regional.

Debaixo da glória eterna, 
no culto de sábado à noite, a 
liderança ficou sob a respon-
sabilidade da coordenadora, 
a missionária Eliane Nunes 
Ottavio que junto das  diri-
gentes, diaconisas Marilene 

e Vanda, regentes Mariana e 
Adriana e demais membros 
da diretoria, se uniram para 
oferecer o melhor ao Senhor 
na qualidade de servas. Vá-
rios louvores se fizeram ouvir 
pelo vocal e o Senhor operou 
de uma forma inexplicável.

Na ministração da pala-
vra santa, a oradora oficial 
foi a missionária Andréia 
de Oliveira (Mauá/SP). Tra-
balhou o tema “Mulheres 
renovadas para adorar” (Jo 
1:20) e foi canal diferencia-
do em nível de bênçãos para 
benefício de muitos que se 
regozijaram ante as oportu-
nas constatações que a ora-
dora compartilhou median-
te autoridade divina.

Diante de inúmeras coope-
rações, inclusive do vocal re-
gional do CIBEMP, o ato festivo 
se prolongou na noite de do-

mingo, quando se promoveu o 
“Culto da Família”. Após todos 
os departamentos organiza-
dos atuarem nas adorações e 
devocionais remetidos ao tro-
no de poder e glória, a mensa-
gem ganhou o devido espaço 
na programação, tendo como 
exponencial oficial da noite o 
pastor Eduardo Vergniano.

No cômputo geral, oito 
preciosas vidas encontraram-
-se com Cristo durante a rea-
lização do grande movimento 
festivo francisco-moratense.

FCO. ROCHA/SP - Nos dias 
19,20, 21 abril foi realizado na 
sede regional local, presidida 
pelo pastor Orlando Soares 
Silva, a edição anual do pré-
-CAMP. Um abalo espiritual é 
o termo mais adequado para 
descrever o que realizou o Se-
nhor junto aos adolescentes 

que se reuniram sob o tema 
“Já não mais vivo eu mais 
Cristo vive em mim” (Gl 2:20). 
Atuaram na liderança a diaco-
nisa Nilvania e Jadiel, Lucinei-
de Billar - Sidcley e Débora, 
Cláudia e Clévio Batera. 

Igreja superlotada que dis-
pôs de um coral superior a 550 

vozes. Participações especiais 
dos cantores Aline Miranda, 
Bruno Soares, dupla “Acsa e 
Lucas” e coral “Voice Sul”. Mui-
tos adolescentes não converti-
dos conheceram o trabalho na 
qualidade de convidados. 

A medida resultou do ex-
celente trabalho evangelísti-

co promovido na véspera por 
conta dos adolescentes per-
tencentes a regional. O senso 
de trabalhar a fé fora das qua-
tro paredes tem sido uma das 
grandes marcas do segmen-
to em âmbito ministerial em 
todo o Brasil.

Igualmente inspirados e na 

qualidade de portadores das 
boas novas, atuaram como pre-
letores os pastores Adriel Ba-
tista (SP), Vander Souza (SP) e 
William Agapito (PR). O Espírito 
Santo tomou conta da festivi-
dade e todos foram renovados 
e alcançados pelo Senhor em 
suas necessidades peculiares.

Fotos: Divulgação
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Mocidade bragantina demonstrou muita disposição ao promover a maior festa anual da categoria: graça superabundou vidas

Líderes trabalharam e foram aprovados mediante ótimos resultados Noite de sábado, por exemplo, revelou lotação total do templo-sede Obreiros deram ótimo exemplo, comparecendo e apoiando a mocidade

Evangelista Ricardo pregou e Deus agiuPr. Moisés preside a regional Bragança Kleber Oliveira foi usado ao adorar o PaiBruno Soares compartilhou adoraçõesPr. Marafanti se alegrou ao testemunhar

– SELADOS E DUAS CONVERSÕES –
SOB PENTECOSTES

BRAGANÇA PTA./SP – Os 
dias 14 e 15 de abril foram 
assinalados pelas oportunas 
visitas que gente do céu fez à 
sede regional local, presidida 
pelo pastor Moisés de Paula. 
Neles, a juventude promo-
veu o pré-congresso anual da 
UMADEMP, que culminou com 
o batismo de 11 jovens no Es-
pírito Santo e duas conver-
sões. Sem falar no pentecos-
tes sobrevindo à igreja que foi 
renovada pelo poder celestial.

A festividade foi aberta 
mediante comparecimento de 
membros da diretoria nacio-
nal, hoje presidida pelo pas-
tor Flávio Pena. De pronto os 
líderes locais, cooperador Wé-
verton Barros e os diáconos 
Tiago Estevam, Walison Diego 
e Fabrício Oliveira, assumiram 
a direção do trabalho e foram 
suficientemente competentes 
para conduzir evento da maior 
envergadura. Na regência atu-
aram Daiane e Ricardo.

Em meio aos adoradores, 
participações mais que espe-
ciais no culto inaugural assi-
naladas por Bruno Soares e a 

caravana formada por jovens 
da AD Bragantina. O vocal teve 
várias oportunidades para 
adorar ao Pai e tratou de fazê-
-lo com muita reverência.

Na ministração, o Todo Po-

deroso achou por bem usar a 
vida do pastor Maurício Ma-
ciel. A síntese da poderosa 
mensagem percorreu cami-
nhos que incentivaram o povo 
de Deus a “afastar-se de tudo 

aquilo que acaba por distan-
ciar-nos do Cordeiro santo”.

Sábado foi noite de alegria e 
muita gente comparecendo ao 
templo-sede. Nave, corredores 
e galeria, além dos balcões, re-

ceberam excelente público. A 
AD Missão, uma caravana de 
Mairiporã/SP e muitos mem-
bros asseguraram lotação total 
ao templo cuja presença maci-
ça de jovens tomou conta de 
suas dependências. Louvores 
arrebatadores. Nas vozes de 
Kleber Oliveira – convidado es-
pecial e dos vocalistas do coral. 
A orquestra regional novamen-
te cooperou com o trabalho.

A palavra de Deus foi pre-
gada, tendo como expositor 
o evangelista Ricardo Novaes 
(Guarulhos/SP). Leu Daniel 1:7 e 
emendou uma mensagem fun-
damentada na suprema verdade 
onde “quem não se contamina 
come do banquete preparado 
por Jeová”. Deus bradou em 
meio o povo e 11 receberam o 
batismo com o Espírito Santo.

Antes de dar o trabalho 
como finalizado, o apelo foi 
facultado e a misericórdia di-
vina se revelou, alcançando 
duas importantes vidas que 
demonstraram arrependi-
mento, sinalizando interesse 
em viver n’outra realidade em 
âmbito espiritual.

MOCIDADE PROMOVEU PRÉ-UMADEMP EM BRAGANÇA PTA.
Fotos: Célio Campos
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À direita, componentes do conjunto adorando ao Senhor Jesus no quinto conclave regional que marcou vidas poderosamente

Missª Olandina liderou o pré-CIBEMP

Pr. Vantuil preside a regional vila Souza

Missª Eliana combateu modismos ao falar

Elaine Mello adorou sob grande inspiração A boa cooperação figurou como ponto positivo do acontecimento anual Músicos voltaram a oferecer apoio para o bem do trabalho realizado

Missª Cristina Machado pregou na abertura Obreiros deram o exemplo, mantendo-se à retaguarda: apoio e presença Grupo de louvor formado por coristas da sede teve participação ativa

União, adorações e ministrações assinalaram
o quinto pré-CIBEMP na sede em vila Souza

SÃO PAULO/SP – Sob o 
tema “Ó mulher, grande é a 
tua fé” (Mt 15:28), a regional 
local, presidida pelo pastor 
Vantuil Ribeiro de Souza e es-
posa, a missionária Olandina 
A. F. de Souza, comemorou 
pela quinta vez o seu pré-Con-
gresso de Irmãs Beneficen-
tes Evangélicas do Ministério 
de Perus (CIBEMP). O evento 
ocupou as noites dos dias 20 
e 21 de abril, configurando-se 
em bênçãos aos que nelas to-
maram parte.

Assim que os trabalhos fo-
ram oficialmente inaugurados, 
o ministério feminino assumiu 
a liderança, tendo como par-
tícipes especiais as membros 
da diretoria, Cremilda Miran-
da Santiago e Lia Regina dos 
Santos (diaconisa). Um bata-
lhão de irmãs, investidas n’ou-
tros cargos somaram forças e 
interesses para que a obra se 
completasse sob elevado nível 
espiritual como se constatou. 
Coordenadas pela diaconisa 
Arinadja Correa, atuaram pe-
rante o vocal as regentes Re-
giane Borges (cooperadora) 
e as irmãs Vanessa Torres e 
Dapheni Caldeiras.

Os cultos foram avivados 

para a glória do Senhor. Além 
dos maravilhosos louvores 
entoados pelas componentes 
do vocal, destaque às parti-
cipações especiais destina-
das ao trabalho por conta da 
orquestra e dos adoradores 
Elaine Mello (Catedral) e Letí-
cia Gomes. Vozes ungidas que 
fizeram toda a diferença nas 
oportunidades em que se co-
locaram como instrumentos 
divinos em meio à congrega-
ção dos justos.

O evento revelou mais que 
mulheres dispostas a adorar 
ao Mestre; confirmou que a 
regional se mantém unida, 
sob a mesma pegada, focan-
do a comunhão do corpo à luz 

do evangelho divino. Setores 
reuniram congregações e fi-
zeram da sede o grande local 
do ajuntamento de irmãs que 
exercem o ministério feminino 
com propriedade ímpar. Isso 
fez toda a diferença.

A abertura da festividade 
projetou como oradora oficial 
da noite a missionária Eliana 
de Jesus (Catedral). Membro 
da diretoria nacional repre-
sentou o órgão e foi voz de 
trovão perante o povo. Va-
lendo-se do tema, advertiu 
quanto ao perigo da igreja 
abrir mãos dos valores duran-
te a caminhada, ordenou que 
para a manifestação de mila-
gres primeiramente é preciso 

vencer barreiras, combateu 
dogmas e recordou que cren-
te pentecostal não pode viver 
engessado.

No momento conclusivo da 
confraternização feminina no 
sábado, o espaço destinado à 
pregação foi devidamente obe-
decido com rigor pela comis-
são organizadora. Assim que 
devocionais foram completa-
dos, a oportunidade foi dada à 
missionária Cristina Machado 
Mazazzi (Campinas/SP), que 
se encarregou de transmitir 
para a multidão a real vontade 
divina revelada pelo Altíssimo. 
Vidas que se minimizaram ante 
a grande e poderosa manifes-
tação da graça.

Fotos: Célio Campos
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Acontecimento foi um marco na história da regional e por extensão junto às vidas dos irmãos que receberam a igreja com gozo

O trabalho foi aberto possuindo número considerável de irmãos: apoio e crescimento

O líder e sua esposa em ato de empossamento perante o mais novo trabalho da regional

Importante cidade sergipana, 

ITABAIANA/SE – Figurando 
como uma das mais importan-
tes cidades do estado sergipa-
no, Itabaiana passa a dispor de 
trabalho da AD de Perus. O ato 
foi oficializado em 28 de abril 
debaixo de muitas alegrias na 
presença divina, configuran-
do-se em mais uma prova das 
mãos divinas abençoando a 
sede regional em Canindé do 
São Francisco. À frente na qua-
lidade de presidente atua o pas-
tor Jorge Gomes dos Santos.

De acordo com informa-
ções da igreja, Itabaiana tem 
elevado grau de importância 
em relação ao rol de cidades 
do estado sergipano. Dados 
recentes do IBGE estimam 
uma população em 91.873 
habitantes no último censo, 
espalhada pelos com 336 
km² de área.

A congregação foi inau-
gurada contendo 31 mem-
bros cadastrados no sistema, 
além de cerca de 70 recém-
-chegados entre membros 
e congregados, incluindo 
crianças e adolescentes.

No ato inaugural, o pas-
tor Jorge Gomes compareceu 
junto de uma caravana forma-

da por obreiros e irmãos que 
chegaram sob grande alegria 
ao bairro Santa Mônica, área 
nobre na cidade.

Sob determinação divina e 
ordens eclesiásticas, decidiu-
-se que o presbítero João José 
Neris Monteiro e sua esposa 
Gicelma Carvalho Montei-
ro, passam a responder pelo 
mais recente rebanho na re-
gional sergipana.

Em Itabaiana há indús-
trias de pequeno porte (bens 
de consumo): calçados, bebi-
das, cerâmica, móveis, algo-
dão, alumínio, de carrocerias 
de caminhões e implemen-
tos rodoviários.

Embora a maior renda es-
teja concentrada em fretes 
de caminhão, dando origem a 
uma grandiosa festa em torno 
desses profissionais, a “Festa 
do Caminhoneiro”, que con-
tribui para o progresso do mu-
nicípio, festa essa culminando 
com shows artísticos, brinca-
deiras, café da manha e des-
files de caminhões pelas ruas 
da cidade.

No atual momento a cida-
de é tida como a “capital na-
cional do caminhão”. 

Itabaiana passa a dispor de 
igreja da AD Perus

Fotos: Divulgação
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O vocal das irmãs foi imenso, tomando praticamente toda a nave da sede regional: adorações, alegria e comunhão divina

Missª Andréia de Oliveira pregou

Pr. Renato preside o campo regional

Fernanda Kadosh: superação e milagre Em primeiro plano, a missionária SaraJúlio Lima emprestou sua voz ao conclave Adorações mexeram com os corações Músicos participaram ativamente 

Explosão de glórias durante pré-CIBEMP promovido na sede regional em vila dos Remédios

SÃO PAULO/SP – Nos dias 
16 e 17 de março, debaixo 
das potentes mãos divinas, a 
sede regional local, presidida 
pelo pastor Renato Maximino, 
promoveu e hospedou cultos 
alusivos À edição anual do 
pré-Congresso de Irmãs Bene-
ficentes Evangélicas do Minis-
tério de Perus (CIBEMP). Ver-
dadeiramente as mãos divinas 
se manifestaram estendidas 
para abençoar o povo, de sor-
te que as janelas celestiais fo-
ram abertas e todos impacta-
dos pelo poder celestial.

O Senhor trabalhou em 
especial concernente à 
união do corpo em torno 
do foco principal que foi o 
comparecimento maciço de 
mulheres ávidas em desem-
penhar de forma especial 
o seu chamado ministerial. 
Uniformizadas, afinadas, 
agrupadas e decididas, pa-
trocinaram um dos maiores 
conclaves da classe ao longo 
dos últimos anos.

Junto de um seleto grupo 

de mulheres destemidas que 
figuram perante a diretoria 
regional, a missionária Sara 
Alves de Oliveira Silva, tra-
tou de comandar o trabalho, 
sempre dando ouvidos à voz 
divina. Com isso, a tarefa foi 
extremamente facilitada, o 
Senhor cooperou intensa-
mente com as irmãs que de-
liberaram oportunidades e 
administraram a liturgia do 
culto com propriedade.

Nos dias, além do maciço 
vocal, conjunto de varões, 

músicos (sede e jardim Baro-
nesa) e cantores completa-
ram o rol dos que adoraram 
ao Pai. Convidados, compa-
receram e louvaram inspira-
dos Júlio Lima, Felipe Farkas, 
Fernanda Kadosh e Ismael. 
Lábios se mostraram ungidos 
na tarefa de oferecer essas 
dádivas ao Mestre.

Contando com represen-
tantes da diretoria nacional do 
CIBEMP nos cultos, as irmãs se 
colocaram perante o altar sob 
o tema “Mulheres, por que 

clamam a mim? Marchem!” 
(Êx 14:15). E a partir dele, fize-
ram bom uso da oportunidade 
e pregaram com propriedade 
e inspiração a santa palavra as 
missionárias Andréia de Oli-
veira (Mauá/SP) e Jacira Mas-
carenhas (Catedral).

Em comum, a invocação e 
manifestação plena do Espíri-
to Santo que fez do evento um 
dos grandes acontecimentos a 
se exercitar o ministério femi-
nino na zona oeste da cidade 
paulistana.

Fotos: Mídia AD Perus/Remédios
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O pastor Mário Sérgio: dirigente Pr. Roberto Nascimento preside o MT

Presença ministerial em Nobres já supera duas décadas: vidas sendo abençoadas

Obreiros se uniram durante evento para registrar a alegria da comunhão

Mocidade vem se ampliando; realização do pré-UMADEMP foi vitória

Ministério feminino se organizou e ofereceu o melhor ao Todo Poderoso

Círculo de oração “Jóias do Rei”, que completou 20 anos na sede regional cuiabana

FESTIVIDADES ESPIRITUAIS ASSINALARAM A REGIONAL EM CUIABÁ DURANTE O MÊS DE ABRIL

JANUÁRIA PROMOVEU E HOSPEDOU TRÊS EVENTOS DE MAGNITUDE NA PRIMEIRA SEMANA DE ABRIL

CUIABÁ/MT – O quarto 
mês do ano foi assinalado por 
eventos marcantes ao longo 
de igrejas pertencentes à re-
gional local, presidida pelo 
pastor Roberto Nascimento. 
Foram separados os dias 14 
e 15 para celebrar vitórias na 

presença divina.
Iniciando por Nobres, 

igreja que tem como respon-
sáveis o pastor Mario Sérgio 
e esposa, diaconisa Jucilene, 
todos se renderam perante o 
poderio celestial que permi-
tiu os 20 anos de existência 
do templo e concomitante-
mente, mesma data em ter-
mos de instituição do con-
junto do círculo de oração. 
O presidente regional assi-
nalou presença assim como 
a sua esposa e presidente 
regional do CIBEMP, a mis-
sionária Haydee.

Em meio aos louvores 
e confraternizações, mui-

tos visitantes, como as ca-
ravanas da sede e Várzea 
Grande apresentaram seus 
conjuntos, ficando a minis-
tração por conta da diaconi-
sa Renata Oliveira. Foi ins-
trumento de destaque na 
pregação da palavra santa 
e todos foram tocados pelo 
poder do Altíssimo.

O encerramento ocorreu 
domingo, mediante grande 
manhã missionária. O coral 
unificado do CIBEMP se apre-
sentou e a conclusão ficou a 
cargo de mais um momento 
de ministração da santa pa-
lavra, tendo como oradora a 
diaconisa Daiane dos Santos.

SEDE ESTADUAL

Na semana dos dias 21 e 22, 
foi a vez do povo santo erguer 
mãos e soltar a voz em celebra-
ção dos 20 anos de existência 
do conjunto do círculo de ora-
ção “Jóias do Rei”, liderado pe-
las diaconisas Luzenil Sabino e 
Luciane Silva. Novamente o po-
der do alto tomou conta dos co-
rações e o que se notou foram 
milagres acontecendo pelas mi-
sericórdias divinas reveladas.

Perante sinais claros de co-
munhão e muita unidade, to-
dos se deleitaram na face do 
Mestre, ouvindo a sua voz atra-

vés do vaso preparado para 
entrar em ação, a missioná-
ria Mirian Barbosa (Catedral). 
Renovações, reconciliações, 
derramamento e plenitude do 
gozo santo tornou o evento em 
mais um ato inesquecível em 
meio a regional cuiabana.

JANUÁRIA/MG – Me-
diante excelente cooperação 
de membros e muitos con-
vidados, a igreja local, sob a 
presidência do pastor Edvan 
Bonifácio e esposa, missioná-
ria Rejane, abriu portas para 
promover e hospedar cultos 
em gratidão ao Senhor. Na 
oportunidade, 6 e 7 de abril, 
ocorreu os pré’s-congressos 
da mocidade (UMADEMP) , ir-
mãs (CIBEMP) e ainda a plená-

ria da Escola Bíblica Fraternal 
de Obreiros (EBFO). 

A regional local tem sido 
abençoada pelas mãos pode-
rosas do Senhor. A regional 
em vila dos Remédios, em São 
Paulo, presidida pelo pastor 
Renato Maximino, oferece su-
pervisão à distância para que 
o trabalho continue ganhando 
consistência administrativa 
e em nível de infraestrutura. 
Caravanas de São Paulo, in-

clusive, estiveram no acon-
tecimento, alegrando-se na 
presença divina e ampliando a 
comunhão do corpo de Cristo.

Vários obreiros se alterna-
ram nas funções de preleto-
res, assim como adoradores 
locais e visitantes cuidaram 
de tributar ao Pai louvores em 
sinônimo de alegria e satisfa-
ção diante de tantas bênçãos 
derramadas. Destaque às par-
ticipações especiais dos vocais 
da mocidade e das irmãs que 
proporcionaram momentos 
inesquecíveis na presença di-
vina, decorrentes das lindas 
canções entoadas.

A comitiva paulistana se fez 
constar do pastor presidente 
regional, Renato Maximino e 
esposa e coordenadora do CI-
BEMP, missionária Sara Alves 
de Oliveira Silva, pastor José 

Marreiros e esposa, diaconisa 
Gildete,  evangelista Guilher-
me, pastor Jorge Ney, pres-

bíteros Jaime, Inquis, César, 
diaconisas Jane Kelly e Paula 
Cecília.

Fotos: Divulgação
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Membrasia se reuniu e agradeceu ao Eterno pela oportunidade marcante

Templo-sede regional se tornou pequeno em meio ao elevado comparecimento de irmãs: adorações e palavra

Em meio aos departamentos, destaque à organização demonstrada pelas irmãs: linda festa para a glória do nome do Salvador

“Sócio de Deus” foi o orador oficial

Pr. Isaías preside a regional local

CONGREGAÇÃO RURAL EM CABO em meio à festa dos
departamentos em Vl. MachadoAvivamento

CABO/PE – Trabalho de-
safiador, a igreja estabelecida 
em área rural denominada 
Rochas Velhas completou a 
primeira década de existência. 
Isso se tornou notório nos dias 
6 e 7 de abril e se constituiu 
em elevada oportunidade de 
se render gratidão ao Criador.

Repleto de louvores e tes-
temunhos, o evento configu-
rou-se em um grande atrativo 
arregimentando vidas para 
que ouvissem a poderosa pa-
lavra de fé, pregada pelo pas-
tor setorial Humberto Fran-
cisco, que antes de adentrar 

á meditação bíblica, rendeu 
elogios à conduta dos obreiros 
responsáveis locais, diácono 
Agnaldo Jorge e sua esposa, 
irmã Jane.

Em meio aos desafios tra-
dicionais, fez-se notório aos 
presentes que as misericór-
dias divinas foram extensas, 
permitindo com que vidas 
aceitassem a Cristo e com 
isso a igreja ganhasse a de-
vida musculatura para que 
pudesse chegar robusta espi-
ritualmente nesses primeiros 
dez anos de conquistas, vitó-
rias e superações.

MAIRIPORÃ/SP – Nas noi-
tes dos dias 20 e 21 de abril, 
a congregação local, liderada 
pelos obreiros Edmílson e Ali-
ne, abriu as suas portas e re-
cebeu com alegria e satisfação 
o povo que ajudou a realizar a 
festividade dos departamen-
tos. Deus foi fiel com o seu 
povo e transformou os acon-
tecimentos em verdadeiro fei-
to apoteótico.

Sob o tema “Que o Deus 
de paz vos santifique” (1ª Ts 

5:23), a igreja se reuniu sob 
louvores dos departamentos e 
adorações. Cantoras convida-
das como Joselaine Laureano 
e Kauysa Valverde adoraram 
na qualidade de convidas es-
peciais e todos foram toma-
dos pelo poder do Espírito 
Santo. Destaque especiais 
aos conjuntos que formam os 
departamentos que se mani-
festaram em adorações, ren-
dendo tributos a Jeová com 
propriedade.

A mesma fidelidade se 
constatou durante as mensa-
gens poderosas que o Eterno 
permitiu com que os orado-
res convidados pregassem. 
Na abertura atuou o obreiro 
Alexandre Oliveira, restando 
a noite de sábado para a par-
ticipação da missionária Elia-
na de Jesus. Em comum, se 
tornaram canais de bênçãos 
para abençoar a todos quan-
tos passaram pelo local nos 
dias inesquecíveis.

Catanduva manifestou regozijo ao celebrar o quarto pré-CIBEMP regional

CATANDUVA/SP – De-
baixo de muito poder, reno-
vações de vidas, cativeiros 
sendo virados e corações de-
vidamente visitados por seres 
celestiais, nos dias 4 e 5 de 
maio a sede regional local, 
presidida pelo pastor Isaías 
de Oliveira, promoveu e hos-
pedou cultos comemorativos 
ao quarto pré-Congresso de 
Irmãs Beneficentes Evangé-
licas do Ministério de Perus 

(CIBEMP). Sem sombras de 
dúvidas, o local foi pronta-
mente abalado em meio às 
operações testemunhadas.

Evento que é promovido 
por todas as regionais com 
o objetivo de preparar as ir-
mãs membros do ministério 
feminino para o congresso 
anual da classe, realizado no 
mês de maio, na Catedral, o 
pré-CIBEMP tem mais outra 
função – congregar as irmãs 

que militam no círculo de ora-
ção em meio às congregações 
e setores, de forma a criar 
oportunidades para que to-
das quanto desejarem traba-
lhar, direta ou indiretamente, 
tenham oportunidades. 

Em Catanduva não dife-
rente, vez que  o templo su-
perlotado, conjunto devida-
mente repleto de vocalistas e 
alternância junto as respon-
sabilidades administrativas, 

cuidaram de assegurar que 
o comando de departamen-
to, exercido pela missionária 
Sheila de Oliveira, é comparti-
lhado e ao mesmo tempo im-
plantado com firmeza.

Para adorar junto ao povo, 
foram convidados e compa-
receram os cantores Antonio 
Duarte e o pastor Carlinhos. O 
Criador decidiu usá-los e com 
o expediente em curso foi 
glória do início ao término da 
festividade. Convidados como 
a regional jardim Damasceno, 
São Paulo, por exemplo, re-
ceberam oportunidade para 
adorar o Senhor em sua bele-
za e santidade.

Debaixo dessas premissas, 
cultos se processaram sob o 
tema “Mulheres revestindo-se 
da graça” (Ef 4:12), assunto 
prontamente esmiuçado por 
intermédio do pastor Samuel 
Fontes Bezerra, o “sócio de 

Deus”, transformado que foi 
em autêntico atalaia, tradu-
zindo em bom português os 
mistérios que o Eterno lhe re-
velara ao fazer uso da preciosa 
palavra santa.

COMPLETOU 10 ANOS
Fotos: Divulgação
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A alegria advinda do trono do Senhor pairou em meio aos componentes do conjunto “El Shaday”: vitórias que se sucedem

Pr. Raimundo Souza dirige o trabalho

Ev. Melkezedeck atuou como preletor

Eterno estendeu as mãos e abençoou a 
todos durante aniversário do conjunto

“El Shaday”

SÃO PAULO/SP - Sob o 
tema “Adolescentes firmados 
na palavra” (2ª Tim 3), a con-
gregação local festejou nos 
dias 6 e 7 de abril, mediante 
incomparável alegria, a passa-
gem do décimo-quarto aniver-
sário de existência do conjun-
to “El Shaday. Momentos onde 
as mãos poderosas do Eterno 

se estenderam e derramaram 
bênçãos aos que se apresen-
taram de coração puro e reto 
ao santuário. 

O evento tornou realida-
de mediante uma festa im-
pressionante. 

Igreja pertencente a regio-
nal em jardim Cachoeira, cujo 
presidente é o pastor José An-
tônio de Faria Filho, o Imirim 
fez acontecer as celebrações 
tendo como líderes o presbí-
tero Wilson Rosa e esposa, a 
diaconisa Carla Rosa e ainda o 
diácono Edelvan Tavares e es-
posa Antônia Galvão.

Atuações crivadas por 
competência e comprometi-
mento fizeram com que traba-
lhassem sob muita eficiência, 
convidando caravanas, recep-
cionando irmãos e amigos visi-
tantes, de sorte que o templo 
se mostrou repleto durante 
todos os dias em que a cele-
bração perdurou.

Caravanas foram várias 
que visitaram o trabalho se 
alegraram. Mais que cultuar 
ao Eterno, tiveram oportuni-
dades de adorar a majestade 

celestial através dos conjuntos 
que compuseram as respecti-
vas representações.

Nas ministrações, a tarefa 

foi dividida entre o evangelista 
Melkezedeck Mendes (sede) 
e a missionária Rúbia Araújo 
(Caieiras/SP). 

Responde pela direção da 
igreja o pastor Raimundo Sou-
za Santos e sua esposa, a dia-
conisa Aparecida Souza.

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

CAMPO REGIONAL
DE MONTE MOR

1 - Convenção Geral da AD 
Perus homologa exclusão, perda 
do cargo e cancelamento de cre-
dencial, por motivo de rebelião e 
divisão, aplica-se a pena de exclu-
são ao pastor em prova EDSON CI-
RILO DA SILVA, – RI 87.450222, por 
contrariar norma do Conselho de 
Ministros e Convenção, em clara 
afronta aos procedimentos e obri-
gações a que está compromissado, 
conforme sindicâncias concluídas e 
deliberações posteriores. 

2 - Convenção Geral da AD Peru, 
homologa exclusão, perda do cargo 
e cancelamento de credencial, por 
motivo de rebelião e divisão ao 
evangelista JOSE BENEDITO APA-
RECIDO PALMIERI – RI 15.886.220, 
por contrariar norma do Conselho 
de Ministros e Convenção, em clara 
afronta aos procedimentos e obri-
gações a que está compromissado, 

conforme sindicâncias concluídas e 
deliberações posteriores. 

 
3 - Convenção Geral da AD Pe-

rus homologa exclusão, perda do 
cargo e cancelamento de creden-
cial, por motivo de rebelião e divi-
são, aplica-se a pena de exclusão 
ao presbítero EDSON LUIZ SERVE-
LIN – RI 89.971.364, por contrariar 
norma do Conselho de Ministros e 
Convenção, em clara afronta aos 
procedimentos e obrigações a que 
está compromissado, conforme 
sindicâncias concluídas e delibera-
ções posteriores. 

4 - Convenção Geral da AD 
Perus homologa exclusão, perda 
do cargo e cancelamento de cre-
dencial, por motivo de rebelião 
e divisão, aplica-se a pena de ex-
clusão ao presbítero JOSE BELO 
SOBRINHO – RI 67.366.220, por 
contrariar norma do Conselho de 
Ministros e Convenção, em clara 
afronta aos procedimentos e obri-

gações a que está compromissado, 
conforme sindicâncias concluídas e 
deliberações posteriores. 

5 - Convenção Geral da AD Pe-
rus homologa exclusão, perda do 
cargo e cancelamento de creden-
cial, por motivo de rebelião e divi-
são, aplica-se a pena de exclusão 
ao cooperador MARCIO GONÇALO 
CORREA PINTO – RI 92.679.161, 
por contrariar norma do Conselho 
de Ministros e Convenção, em clara 
afronta aos procedimentos e obri-
gações a que está compromissado, 
conforme sindicâncias concluídas e 
deliberações posteriores. 

CAMPO REGIONAL
DE VILA PERUS/SP

6 - Por motivo de mau testemu-
nho, aplica-se a pena de disciplina, 
ao evangelista MARCELO NUNES 
PEREIRA DA SILVA – RI 92.677.843, 
por contrariar norma do Conselho 
e Convenção, em clara afronta aos 

procedimentos e obrigações a que 
está compromissado, notadamen-
te por mau testemunho, conforme 
sindicâncias concluídas.

CAMPO REGIONAL
DE MONTE MOR/SP

7 - Por motivo de mau testemu-
nho, aplica-se a pena de disciplina, 
ao presbítero JUSTINO ANTÔNIO 
DOS SANTOS - RI92.689.974, por 
contrariar norma do Conselho e 
Convenção, em clara afronta aos 
procedimentos e obrigações a que 
está compromissado, notadamen-
te por mau testemunho, conforme 
sindicâncias concluídas.

CAMPO REGIONAL DE
FRANCISCO MORATO/SP

8 - Por motivo de rebelião, apli-
ca-se a pena de exclusão, ao pastor 
em prova JOSÉ FERREIRA DIAS - RI 
23.770.045, 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.

10 - Por motivo de rebelião, 
aplica-se a pena de exclusão, a dia-
conisa JOSEFA DE SOUZA GOMES 
DIAS – RI 19.226.045, por contra-
riar norma do Conselho e Conven-
ção, em clara afronta aos proce-
dimentos e obrigações a que está 
compromissado, notadamente por 
rebelião e divisão conforme sindi-
câncias concluídas.

11 - Por motivo de mau teste-
munho, aplica-se a pena de discipli-
na ao presbítero ULISSES ARAÚJO 
SPERANDIO – RI 92.670.468, por 
contrariar norma do Conselho e 
Convenção, em clara afronta aos 
procedimentos e obrigações a que 
está compromissado, conforme sin-
dicâncias em andamento.

Anote-se - Publique-se 
Da Mesa Diretora da Igreja

e Convenção
São Paulo, abril/2018

Fotos: Andreia Mantovani
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Conjunto “Brilho Celeste” comemorou 57 anos

Baronesa: adolescentes do conjunto 
“Estrela da Manhã” comemoraram

Os 54 anos

Irmãs celebraram na plenitude os 57 anos alcançados pelo departamento: orações

Adolescentes foram cheios de poder e graça durante aniversário alcançado: vitórias

O conjunto “Vozes de Sião”: sustentáculo da obra mediante seguidas intercessões 

CPO. LIMPO PTA./SP – Sob 
o tema “Buscai ao Senhor 
enquanto se pode achar” (Is 
55:6), a sede regional local, 
presidida pelo pastor Eliseu 
Rodrigues, promoveu cultos 
avivados nas noites de 13, 14 
e 15 de abril, oportunidade 
em que se comemorou os 57 
anos do conjunto do círculo 
de oração “Brilho Celeste”. 
Momentos de grande pleni-
tude espiritual, decorrente 
das operações protagonizadas 
pelo Espírito Santo.

Mesclando louvores, ado-
rações e testemunhos, o tra-
balho consistiu em atos de 
profunda gratidão por tudo 
quanto fez o Eterno mediante 
clamores, intercessões, pro-
pósitos, campanhas e invoca-
ções destinadas ao trono de 
poder e graça. E em meio a es-
ses sublimes gestos, louvores 
apresentados pelas compo-
nentes do grande vocal com-
pletaram o rol das atividades 
ocorridas com participação de 

toda a igreja sede.
Adriana Branca, Evelyn 

Mayara e Maicon Bonfim fo-
ram os cantores que partici-
param do evento na qualida-
de de convidados especiais. 
Emprestaram seus lábios para 
adorar a majestade do Cor-
deiro santo e contemplaram a 
glória celestial se revelar.

Já no procedimento de 
mensagens pregadas, estive-
ram em ação sobre o púlpito 
santo a missionária Kátia, pas-
tor Idail Costa e a missionária 
Mari Moura. Canais de bên-
çãos que o Salvador dispo-
nibilizou ao povo, mediante 
revelações que permitiu aos 
seus servos nas preleções que 
encaminharam.

O ministério feminino na 
sede regional tem como coorde-
nadora geral a missionária Iraci 
Rodrigues, que conta com diver-
sas companheiras de diretoria, 
atuando destemidas, tudo fa-
zendo para que o Senhor cresça 
a cada evento promovido. 

SÃO PAULO/SP - Sob o tema 
“Mulheres vencendo pela fé” (Dt 
20:04), a sede regional come-
morou os 54 anos do círculo de 
oração “Vozes de Sião”, durante 
cultos realizados nos dias 13 e 14 
de abril. O poder foi revelado e 
todos alcançados pelas podero-
sas mãos divinas. 

O evento se processou sob a 
coordenação da missionária Ma-
rilande de Farias e equipe. Na re-

gência colaboraram as diaconisas 
Kelly Regina e Viviane Santana e a 
irmã Paula Ramos. 

Além do vocal, várias carava-
nas se alternaram nos dias, so-
mando esforços e estreitando a 
comunhão perante o momento 
inesquecível na história do grupo. 
As cantoras Paula Ramos e Cláu-

dia Trindade registraram partici-
pações especiais.

A palavra foi o grande dife-
rencial festivo. O pastor presi-
dente pregou no culto inaugural 
enquanto que a missionária Suel-
len Bezerra pregou na noite pos-
terior – ambos inspirados pelo 
Redentor.

OSASCO/SP – Setor pertencente a regional vila dos Remédios, São 
Paulo, jardim Baronesa celebrou com ênfase o 16º aniversário do con-
junto de adolescentes “Estrela da Manhã”. Deus visitou a galera, median-
te louvores, adorações e meditações perante a palavra santa. O evento 
ganhou corpo nos dias 14 e 15 de abril. O tema oficial foi “Escondi a tua 
palavra no meu coração para eu não pecar contra ti” (Sl 119:11).

DO CÍRCULO DE ORAÇÃO 

“Vozes de Sião”

Fotos: Mídia  - Cpo. Limpo Pta.

Fotos: Andreia Mantovani


