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O Apoio Feminino da Igre-
ja Sede foi instituído pelo 
Pastor Wagner Tadeu dos 
Santos Gaby, tendo em vista 
a necessidade de acompa-
nhar o intenso fluxo de pes-
soas que buscam o Templo 
Sede da IEADC para cultuar. 

O trabalho desempenha-
do pela equipe feminina é 
um dos mais visíveis, pois é 
a porta de entrada para que 
a pessoa necessitada ouça 
através da pregação e da 
oração, a voz de Deus, pois 
muitos vêm à igreja, angus-
tiados, cansados e frustra-
dos. O milagre começa na 
porta do templo! 

Assim como descrito nos 
Evangelhos, onde as mulhe-
res aparecem com frequên-
cia no serviço do Mestre, a 
Igreja Sede também conta 

com um abençoado grupo 
de servas: “As quais tam-
bém o seguiam, e o serviam, 
quando estava na Galiléia; e 
muitas outras, que tinham 
subido com ele a Jerusalém” 
(Marcos 15.41)

Seguindo o exemplo das 
mulheres que seguiram a 
Jesus, o atendimento do 
Apoio Feminino busca tor-
nar a vinda das pessoas 
ao templo uma experiência 
agradável, conduzindo-as 
não apenas a um assento, 
ou às demais dependências 
da Igreja, mas, sobretudo à 
presença de Deus em louvor 
e adoração. 

Cada integrante tem o 
propósito de servir com ale-
gria, recepcionando todas as 
pessoas nos cultos domini-
cais e eventos especiais, pro-

porcionando um ambiente 
acolhedor desde o primeiro 
contato com a Igreja. Rece-
ber as pessoas com amor, 
atenção e simpatia, é mais 
do que praticar as regras do 
bom atendimento. É repre-
sentar a Cristo no olhar, no 
sorriso, nas palavras e nas 
ações. 

São atribuições do APOIO 
FEMININO DA IEADC SEDE: 
Promover a ordem na entra-
da e saída do templo, rece-
ber e encaminhar as pesso-
as para o respectivo assento. 
Atuar junto com a Diaconia 
da IEADC/Sede minimizan-
do as interferências nos cul-
tos ou outras necessidades 
da liturgia.

Foto: V.Damas
Texto: Pr. Marcio Vinicius
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PALAVRA DO PASTOR PRESIDENTE

O AMOR DE MÃE E O SEU DIA
“Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ven-

tre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti” (Isaías 49.15).

 INTRODUÇÃO
O Dia das Mães teve a sua ori-

gem no princípio do século XX, 
quando uma jovem norte-america-
na, Annie Jarvis, perdeu sua mãe e 
entrou em completa depressão. 

Preocupadas com aquele sofri-
mento, algumas amigas tiveram a 
ideia de perpetuar a memória da 
mãe de Anny com uma festa. An-
nie quis que a homenagem fosse 
estendida a todas as mães, vivas 
ou mortas. 

Em pouco tempo, a comemo-
ração e consequentemente o Dia 
das Mães se alastrou por todos os 
Estados Unidos e, em 1914, sua 
data foi oficializada pelo presidente 
Woodrow Wilson: dia 9 de maio.

No Brasil, em 1932, o então pre-
sidente Getúlio Vargas oficializou a 
data no segundo domingo de maio.

I – A DIMENSÃO DO AMOR DE             
        MÃE

Nesta passagem bíblica, o pro-
feta Isaías faz uma comparação e 

valorização do amor materno, en-
fatizando que o amor que uma mãe 
tem pelo seu filho é algo grandioso.

Além de profundo é também 
imenso; tão forte e grande que ele 
julga impossível para uma mãe vir 
a esquecer o seu filho a quem tanto 
ama.

Esta também é a expressão 
mais profunda e eloquente da ter-
nura maternal de Deus e de seu 
amor ao povo eleito e ao homem. 

A mãe não ama seu filho porque 
ele é bom, mas porque é seu filho.

As mães tem um amor tão re-
sistente, que nem mesmo as situa-
ções mais difíceis, nem o filho mais 
rebelde conseguem encobrir.

II - EXEMPLOS DE MÃES 
     AMOROSAS
Na Bíblia Sagrada encontramos 

diversos exemplos de mães amoro-
sas: 

Agar, vagueando no deserto, 
chorou pelo filho, e Deus respon-
deu ao lamento do coração dela 
mostrando um poço de água para 
matar sua sede e a de Ismael (Gê-
nesis 21.16,19). 

Joquebede desafiou o Faraó 
para salvar a vida do filho (Êxodo 
2.1-8). 

A mãe que recorreu a Salomão 
estava disposta a deixar que outra 
mulher ficasse com seu filho a vê-
-lo morto (1º Reis 3.26). 

A mulher sunamita amava tan-
to o filho, que enfrentou uma via-
gem difícil para encontrar o profeta 
e pedir-lhe para voltar e dar vida a 
ele (2º Reis 4.22-35). 

Ana era muito devotada ao filho 
e, ainda assim, dispôs-se a oferecê-
-lo ao Senhor (1º Samuel 1.27-28). 

Eunice, mãe de Timóteo, é 

exemplo de mãe que tinha uma fé 
genuína, não fingida (2ª Timóteo 
1.5). Ela criou seu filho com pala-
vras de fé e da boa doutrina (1ª Ti-
móteo 4.6) e como resultado, todos 
davam bom testemunho de seu fi-
lho (Atos 16.2).

III – O PROJETO DE DEUS 
       PARA AS MÃES
Deus tem um plano para as 

mães (Êxodo 2.1-10). 
Esse grande chamado é uma 

tarefa desgastante (Deuteronômio 
6.6-7), porém, a recompensa é dig-
na (Provérbios 31.28).

IV – O AMOR DE DEUS PARA 
       COM TODOS OS HOMENS
Todavia, não podemos esquecer 

que Deus jamais se esquecerá de 
nenhum de seus filhos em momen-
to algum. 

Talvez você esteja enfrentando 
uma destas situações:

Portanto Independente da situ-
ação que você esteja enfrentando, 
saiba que Deus está sempre ao 
seu lado, pronto para ajudar em 
todas as suas necessidades (Isaías 
41.10).

CONCLUSÃO

À senhora que é mãe ou pre-
tende ser, pedimos que Deus te 
fortaleça em todos os momentos, 
conservando-a com saúde, paz e 
alegria.

Vocês que são filhos, valorizem 
ainda mais suas mães, saben-
do que elas foram escolhidas por 
Deus para serem bênçãos em suas 
vidas.

Feliz Dia das Mães!

VOZ DA ASSEMBLEIA DE DEUS 
EM CURITIBA

www.assembleiadedeus.org.br
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SEDE

Sob a coordenação da 
irmã Vera Lucia de Oliveira, 
foi realizado nos dias 12 e 13 
de abril o 53º Congresso do 
COADC – Círculo de Oração 
da Assembleia de Deus em 
Curitiba.

O Evento foi realizado no 
templo sede da IEADC e teve 
como tema: “O Poder do Es-

pírito Santo nos coloca em 
pé”, tendo como ministran-
tes, Pastor Neilson Silva e as 
irmãs, Azi Soares e Luci Vaz.

Nos louvores, coopera-
ram, Coral Vozes das Inter-
cessoras (COADC); Orques-
tra da Congregação CIC; 
Grupo de Louvor (COADC); 
Coral e Orquestra (UMADC); 

Coral Feminino Adoração 
e Louvor (Templo Sede) e 
cantores convidados, Pastor 
Marcelo e Priscila.

Foram dias de ouvir Deus 
falar através da Sua palavra 
e de sentir o renovo do Es-
pírito Santo, grandemente 
derramado sobre todos.

COADC – 53º CONGRESSO 
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SEDE

ORQUESTRA PHILADELPHIA – 19 ANOS

No dia 21 de março de 
2019 a Orquestra Phila-
delphia da Igreja Evangéli-
ca Assembleia de Deus em 
Curitiba, comemorou seus 
19 anos de existência e pro-
fícuo serviço prestado à Igre-
ja.

“Podemos afirmar sem 
medo de errar que, até aqui 
nos ajudou o Senhor”, dis-
se o seu Maestro, Paulo 
Queiróz. 

“O que nos tem sustenta-
do e nos faz vencer os obs-
táculos, são sem dúvidas 
nenhuma, as orações dos ir-
mãos e irmãs que admiram 
nosso trabalho e também o 
apoio de nosso Pastor Pre-
sidente, Wagner Gaby, nos-
so copastor da sede, Marcio 
Vinicius e de muitos irmãos/
amigos e músicos, que nos 
incentivam a não desistir da 

missão”, continuou o Maes-
tro Queiroz.

Até o ano 2.000 existia 
um grupo de músicos que 
se reuniam às terças feiras 
no templo sede, sob a orien-
tação do clarinetista “deca-
no”, João Alexandre Karp, 
e ele mesmo deu ao grupo o 
nome de Grupo de músicos 
exporádicos e voluntários, 
daí surgindo a Orquestra 
Philadelphia, nome sugeri-
do pelo então Presidente da 
Igreja, Pastor José Pimentel 
de Carvalho, grande incenti-
vador desse grupo.

No dia 21 de março de 
2.000, Pastor Pimentel, jun-
tamente com o seu Vice-
-Presidente da época, pastor 
Douglas Scheffel, impetra-
ram a bênção sobre esses 
músicos, oficializando a par-
tir de então, o nome de Or-

questra Philadelphia.
“Parabéns Orquestra Phi-

ladelphia, que Deus con-
tinue com bênçãos a flux 
sobre cada um de seus mú-
sicos. 

Sempre nós dizemos: não 
existe orquestra sem músi-
cos, a Orquestra não são os 
instrumentos, e sim os mú-
sicos que fazem a arte ser 
revelada através do seu ins-
trumento. 

Nós os regentes/maes-
tros queremos agradecer aos 
músicos que vem prestando 
apoio irrestrito ao trabalho 
que estamos, pela graça e 
misericórdia de Deus, ten-
tando fazer o melhor, sem 
eles nada seria feito, e não 
existiria Orquestra”, finaliza 
o Maestro Paulo Queiróz. 

V. Damas
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SEDE

CANTATA DE PÁSCOA

Sob a regência do maestro 
Izaac Júnior, o Coral Louvo-
res Celestes do templo sede 
da Igreja Evangélica Assem-
bleia de Deus em Curitiba, 
realizou no dia 21 de abril 
uma inspirada Cantata de 
Páscoa.

O tema abordou o sa-
crifício do Cordeiro Pascal 
(Jesus Cristo), retratando 

através da música e da nar-
rativa, o sofrimento, morte e 
ressurreição de Jesus o Cor-
deiro de Deus que, sendo 
divino se fez humano, para 
que humanos se tornassem 
divinos, através do sangue 
derramado na cruz por to-
dos os pecadores.

“Sabendo que não foi com 
coisas corruptíveis, como 

prata ou ouro, que fostes 
resgatados da vossa vã ma-
neira de viver que por tra-
dição recebestes dos vossos 
pais, Mas com o precioso 
sangue de Cristo, como de 
um cordeiro imaculado e 
incontaminado...” (1 Pedro 
1.18,19). Páscoa é Cordeiro, 
não coelho.

Fo
to

s: 
V.

 D
am

asAs crianças também participaram do culto, louvando 
ao Senhor, devidamente caracterizados, mostrando 

que a Páscoa é Cordeiro, não coelho.
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CONGREGAÇÕES

VILA SANTA CELESTE - MISSÕES
O Pastor Jeronimo 

Antunes dos Santos, diri-
gente da Congregação da 
Assembleia de Deus de Vila 
Santa Celeste, fez a abertu-
ra do evento de Missões que 
este ano comemorou o seu 
35º aniversário, evento este 
realizado nos dias 6 e 7 de 
abril e que teve como tema: 
“Sofre, pois, comigo as afli-
ções como bom soldado de 
Jesus Cristo” (2 Timóteo 
2.3).

Um evento para ser come-
morado com muita alegria e 
gratidão a Deus, pois vários 
missionários com suas famí-
lias foram sustentados por 

esta Congregação e ganha-
ram muitas almas ao longo 
destas décadas. 

Os preletores convida-
dos para ministrar foram os 
Pastores, Dativo de Oliveira, 
Fábio Pimenta (Presidente 
da AD em Antonina) e na 
manhã missionária, Pastor 
Severino de Amorim. 

O Pastor Rui de 
Oliveira Lemes, Superinten-
dente de Missões, também 
esteve presente. O cantor 
Ismael Lucas e o trio Ága-
pe (Lages/SC), louvaram a 
Deus com entusiasmo. 

“Nossa palavra de agrade-
cimento a todos os irmãos e 

irmãs que se dedicaram na 
realização deste nobre even-
to, a todos os ex-dirigentes 
desta Congregação e tam-
bém os agentes missionários 
que fizeram a diferença. Que 
o Senhor nosso Deus, am-
plie as vossas tendas e mul-
tiplique a vossa semeadura, 
pois cumprir o Ide do nos-
so Deus é um compromis-
so missionário de todos os 
cristãs genuínos”, finaliza o 
irmão Wilson Oliveira, líder 
do departamento.

Texto e fotos de: 
Ulisses Camargo
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CONGREGAÇÕES

VERA CRUZ - CRIANÇAS

A Congregação DA Assem-
bleia de Deus do Vera Cruz, 
dirigida pelo Pastor Valter 
de Jesus, realizou nos dias 
30 e 31 de março de 2019, 
a 9ª Confraternização MM 
(Missionários Mirins), traba-
lho realizado sob a respon-
sabilidade do Departamento 
Infantil que teve como tema: 
“Um exército se levanta para 
fazer a diferença” (Ef 6.10-
19)

A preletora convidada 
para ministrar foi a irmã 
Rosângela Kunz, (conheci-
da como tia Rô), da AD em 
Joinville/SC. 

Também esteve presente 

as coordenadoras da UIADC 
geral e regional, Regiani 
Ponciano e Nani Cassia.  

Verifica-se, contudo, que 
assertivamente nestes nove 
anos foi possível criar uma 
consciência clara em nos-
sas crianças sobre missões e 
evangelismo e a importância 
de evangelizar também ou-
tras nações, obviamente que 
com a ajuda dos pais, dos 
Departamentos e de toda a 
Congregação. 

Não poderia faltar tam-
bém aqui a referência sobre 
orientação do nosso Deus 
para as nossas crianças: 
“Instrui a criança no cami-

nho em que deve andar; e 
até quando envelhecer não 
se desviará dele” (Provérbios 
22.6). 

“Com humildade, oração 
e mediante um sincero de-
sejo de fazer o trabalho com 
as crianças é que nos colo-
camos à disposição”, afirma 
a irmã Eliane Andrade, líder 
da UIADC Vera Cruz, que é 
auxiliada também pela irmã 
Patrícia  Purkot, uma das lí-
deres do departamento.

Texto e fotos de: 
Ulisses Camargo
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CONGREGAÇÕES

BAIRRO NOVO 6 – REGIONAL UMADC

A UMADC, Regional Bair-
ro Novo que é composta por 
18 Congregações, esteve 
reunida no dia 13 de abril 
para celebrar a Cantata de 
Páscoa, que teve como pre-
letor o Dc. Jurandir Junior.  

A Congregação anfitriã foi 
Bairro Novo 6, que é dirigi-
da pelo Pr. Estevão Schran 
Carneiro. 

Segundo o Cp. Marcos 
Moreira, líder dos jovens na 
Congregação, o evento con-
tou com o empenho e parti-
cipação dos jovens de várias 
Congregações. 

“Para nós foi um prazer 

receber todos estes jovens, 
que adoraram a Deus com 
belíssimos louvores e com 
uma apresentação impecável 
do jogral”, enfatiza. “Quero 
agradecer a todos os jovens 
das nossas 18 Congrega-
ções que juntas formam a 
Regional Bairro Novo, pelo 
empenho e dedicação, pois 
o nome do Senhor Jesus foi 
glorificado em tudo. 

Nossa gratidão estende-
-se também ao maestro 
da orquestra da regional, 
Lucas Zaleski e aos vice-líde-
res, Uilian Santos e Ademir 
Silva. A cada integrante da 

diretoria regional, nosso 
muito obrigado. Ao coral de 
vozes, através da sua maes-
trina Melissa Oliveira, Deus 
vos abençoe. 

O Saldo do evento foi ex-
tremamente positivo, pois 3 
almas renderam-se aos pés 
do Senhor Jesus, pois o nos-
so objetivo continuará sendo 
estas almas para o reino dos 
céus”, disse Adiel Ferreira, 
líder da UMADC Regional 
Bairro Novo 6.

Texto e fotos de: 
Ulisses Camargo
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VILA SANTA HELENA - CANTATA DE PÁSCOA

A Igreja Evangélica As-
sembleia de Deus em Curi-
tiba, congregação em Vila 
Santa Helena, pastoreada 
pelo Pr. Edilson de Oliveira, 
realizou nos dias 20 e 21 de 
abril a Cantata de Páscoa 
“Coroai”.

Foram duas noites muito 
abençoadas, nas quais os 
presentes puderam sentir 
a presença de Deus através 
dos belos hinos entoados 
pelo Coral e Orquestra, sob 
regência dos maestros, Pb. 
Daniel Morbeque e Pb. Alan 
Moura. 

No sábado o musical foi 

apresentado na Quadra de 
Esportes da Rua da Cida-
dania do Terminal Fazendi-
nha, e teve como preletor o 
Ev. Carlos Martins, da igreja 
local. 

Na ocasião tivemos uma 
grande cooperação do Pr. 
Jizreel Oséias Maciel, jun-
tamente com a congregação 
da Fazendinha. O prefeito 
em exercício Sr. Eduardo 
Pimentel também esteve 
presente.

No domingo o encerra-
mento foi na congregação, 
e teve como preletor o Pr. 
Marcelo Silva, da cidade de 

Rio Branco do Sul/PR. O 
culto foi marcado com gran-
de manifestação do Espírito 
Santo e vidas se entregando 
para Cristo.

A congregação está agra-
decida a Deus por mais um 
musical realizado, pela vida 
de cada componente, dos 
maestros, dos preletores e do 
Pr. Edilson, que juntamente 
com a sua esposa irmã Vera, 
têm conduzido a obra de 
Deus na congregação.

Fotos: Samuel Godoi de Araújo
Texto: Pb. Alan Moura

CONGREGAÇÕES

ANIVERSÁRIO

A Congregação da Assem-
bleia de Deus do Jardim Pri-
mavera, dirigida pelo Pastor 
Jeriel Vieira, realizou no dia 
20 de abril culto em Ações 
de Graças pelo aniversário 
natalício de seu dirigente.

O pastor Wagner Gaby 
Presidente da IEADC, que foi 
o preletor da noite, levou ao 

aniversariante as felicitações 
do ministério, desejando ao 
mesmo, muitas bênçãos do 
Senhor Jesus. A UMADC 
Geral foi representada pelo 
seu Relações Públicas, Ulis-
ses Camargo. 

Texto e fotos de 
Ulisses Camargo
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MINISTÉRIO DA MELHOR IDADE

Na tarde do dia 27 de abril 
(sábado) o Ministério da Me-
lhor Idade, sob a coordena-
ção do Pastor Aires e de sua 
esposa, Laura realizou no 
salão social da IEADC sede 

mais uns de seus encontros.
Louvores, orações e minis-

tração da palavra de Deus 
marcou o encontro, onde a 
presença de Deus pôde ser 
sentida gloriosamente.

Orquestra e Coral coo-
peraram com seus inspira-
dos hinos e o Pastor Wilton 
Junior ministrou edificante 
mensagem.

SEDE

O Ministério Melhor Idade 
é um Departamento da Igre-
ja Evangélica Assembleia de 
Deus em Curitiba, que tem 
como  Coordenador o Pr. 
Aires e esposa Laura, os 
quais se dedicam à motiva-
ção dos idosos para parti-
ciparem de atividades que 
proporcionam uma vida me-
lhor àquelas pessoas que já 
estão na terceira idade vi-
vendo a melhor idade. 

Buscando uma maior in-
tegração entre os compo-
nentes do ministério, de-
senvolvem atividades como, 
um Coral de quatro vozes só 

de pessoas com mais de 60 
anos, uma Orquestra com 
músicos que já estavam pa-
rados e acomodados, achan-
do que deveriam ficar em 
casa sem fazer mais nada na 
obra de Deus. 

Depois que surgiu o mi-
nistério, estas pessoas foram 
procuradas e incentivadas a 
trabalharem, dando assim, 
continuidade ao serviço para 
o Senhor, que muito fez e faz 
por nós. 

São realizadas muitas via-
gens, dentro e fora do esta-
do, passeio em chácaras e 
muita diversão. Tudo isto 
procurando levar o idoso a 
se sentir valorizado, pois a 
tendência da pessoa mais de 
idade é acomodar-se e não 
fazer mais nada, mas não 
funciona assim, se os da 
melhor idade se mantiverem 
sempre em atividades, au-
tomaticamente viverão com 
mais qualidade de vida. 

“Lutamos para vencer o 
preconceito que existe para 

com a pessoa idosa, junto 
aos mais jovens, pois para 
muitos deles o idoso não ser-
ve para mais nada. Precisa-
mos tirar esse pensamento 
negativo da cabeça das pes-
soas, pois o idoso tem muito 
a ensinar aos mais novos, 
suas experiências, historias, 
muitas delas alegres e ou-
tras nem tanto, mas sempre 
com uma lição a ensinar. 

Nossa mais recente via-
gem foi a Joinville, fomos 
com dois ônibus lotados e 
vários carros. Foi uma festa 
maravilhosa, a comemora-
ção do 7º Congresso da Ida-
de de Ouro daquela cidade. 

Nosso ministério melhor 
idade, na cidade de Curitiba, 
estará comemorando no mês 
de maio o seu 8º aniversário. 
Venha comemorar conosco, 
trazendo-nos alegria a com 
sua presença. Os idosos 
sentir-se-ão honrados com 
a vossa presença”, conclui o 
Pastor Aires. 

Fo
to

s: 
V.

 D
am

as

Nosso 8º aniversário será no dia 18/05
 Horário: 14h30 e 18h30

Local: IEADC sede
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17º CONGRESSO DE SURDOS MÃOS UNGIDAS 
A Igreja Evangélica As-

sembleia de Deus em Curi-
tiba templo sede, presidida 
pelo Pastor Wagner Tadeu 
dos Santos Gaby, realizou 
nos dias 19, 20 e 21 de abril, 
o 17º Congresso do Ministé-
rio com Surdos Mãos Ungi-
das, que reuniu em Curitiba 
algumas caravanas do Esta-
do do Paraná, Santa Catari-
na, São Paulo, Rio de Janei-
ro e Rio Grande do Sul.

O Ministério com Surdos 
Mãos Ungidas é coordenado 
pela irmã Siléia, a qual está 

à frente deste lindo trabalho 
desde 1998, a irmã Siléia 
agradece ao Senhor que tem 
sido o amigo fiel de todas as 
horas, e tem estado ao seu 
lado incentivando a prosse-
guir, a avançar.

A mesma agradece a Deus 
acima de tudo pelas bênçãos 
recebidas e pela realização 
deste maravilhoso evento, 
agradece também ao Minis-
tério da Igreja na pessoa do 
Pastor Wagner Tadeu dos 
Santos Gaby pelo espaço, 
recursos, liberdade de rea-

lização e também aos Pas-
tores Eliel Aguiar e Márcio 
Vinicius pelo carinho e 
apoio, e a todos que deram 
a honra de sua presença, 
assim como às cantoras 
Lilia Paz, Luciane Pessoa 
e aos preletores, Pastor 
Wagner Tadeu dos Santos 
Gaby, Pastor Neilson Silva, 
Pastor   Silas   de   Andrade, 
irmão Edivaldo Pessoa, 
Elias Matias (Surdo), Felipe 
Guedes (Surdo) e Joel 
Santos (Surdo).

SEDE
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SEDE

CULTO DE CASAIS E POSSE DOS 
NOVOS COORDENADORES

Sob a coordenação do Pas-
tor Marcio Vinicius e com a 
cooperação do Coral Femi-
nino Adoração e Louvor, foi 
realizado na noite do dia 26 
de abril, no Auditório Pastor 

José Pimentel de Carvalho 
(templo menor) da IEADC, o 
culto de casais, ocasião em 
que tomou posse como no-
vos coordenadores de casais 
da igreja sede em Curitiba 

o Pastor Rubens Ferreira e 
sua esposa, Selma, em subs-
tituição aos coordenado-
res anteriores, Pastor Tiago 
Dutra e sua esposa, 
Adriana.

16 DE JUNHO DE 2019
Anote esta data tão importante

Realização do DIP – DO-
MINGO DA IGREJA PER-
SEGUIDA

Tema: Sê fiel até a morte 
(Ap 2.10b) – Evento 
Mundial de Oração.

Este ano orando 
pela Coréia do Norte, 
a nação mais fecha-
da para o evangelho 
– pronunciar o nome 
Jesus pode resultar 
em prisão e morte.
ORE, ORE, ORE POR 
CORÉIA DO NORTE!

São 50 países sem 
liberdade religiosa e 
245 milhões de cris-
tãos no mundo que 
sofrem perseguição 
por serem cristãos.

O QUE É DIP?
O Domingo da Igre-

ja Perseguida (DIP) é 
um movimento mun-
dial de ORAÇÃO em favor 
dos cristãos perseguidos, 
idealizado pelo irmão André, 
fundador da Portas Abertas. 
Eles precisam de você e de 
sua igreja.

COMO PARTICIPAR?
A participação de sua igre-

ja no DIP 2019, consiste em 
um compromisso de mobili-

zar os membros para ORAR 
e agir a favor dos cristãos 
perseguidos na CORÉIA DO 
NORTE, no dia 16 de junho.

POR QUE NESTA DATA?
A data varia de ano em 

ano, pois acontece no Do-
mingo depois do Pentecostes. 
Isso porque, Atos 4, marca o 

início da perseguição 
aos cristãos logo após 
a descida do Espírito 
Santo, com a prisão 
de Pedro e João. Sim-
bolicamente, então, 
afirma-se que esse foi 
o “INÍCIO” da Igreja 
Perseguida.

Agradeça a Deus 
por termos LIBER-
DADE RELIGIOSA 
tão linda no Brasil. 

Eles pedem tão so-
mente que oremos 
muito por eles.

Acesse o site: 
www.portasabertas.
org.br 

Cacilda Pesch
Coordenadora Missão 

Portas Abertas
(41) 99787-8256                                                   

(Whatsapp)
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