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A Igreja Evangélica As-
sembleia de Deus em Curi-
tiba, presidida pelo Pastor 
Wagner Tadeu dos Santos 
Gaby, comemora nesse mês 
de agosto os seus 90 anos 
de existência na capital pa-
ranaense.

E para marcar tão signifi -
cativa data, promoverá even-
tos durante uma semana. 
Do dia 05 ao dia 11 com va-
riadas atividades (veja pro-
gramação abaixo), com des-
taque para os dias 10 e 11 
(sábado e domingo) quando 

a igreja se reunirá na Expo 
Barigui, localizada no Par-
que Barigui, para a grande 
comemoração, agradecen-
do a Deus pelas incontáveis 
bênçãos recebidas durante 
esses 90 anos.

PROGRAMAÇÃO
Dia 05 - segunda-feira 18h30: Sessão Solene na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná – 
Plenário.
Dia 06 - terça-feira 19h30: Culto em Ações de Graças pelo aniversário do Pastor Wagner Gaby 
– Templo Sede.
Dia 07 - quarta-feira 19h30: Sessão Solene na Câmara Municipal de Curitiba – Plenário.
Dia 08 - quinta-feira 19h30: Atividade especial com dirigentes e esposas – Templo Sede.
Dia 09 – sexta-feira 19h30: Sessão Solene na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Rua 
João Negrão1.251 - térreo.
Dia 10 – sábado 18hs: Culto de Celebração dos 90 anos na Expo Barigui no Parque Barigui.
Dia 11 – domingo 18hs: Culto de Celebração dos 90 anos na Expo Barigui no Parque Barigui.

1-Pastor Bruno Skolimowski 
1929-1938

2-Pastor Climaco 
Bueno Aza 1938-1942

3-Pastor Charles Leonard 
Simon Lundgren 1942-1954

4-Pastor Bruno 
Skolimowski 
1954-1957

5-Delfi no0
Brunelli 

1957-1959

6-Pastor Daniel 
Tavares 
Beltrão 

1959-1960

7-Pastor0Agenor 
Alves 

de Oliveira 
1960-1962

9-Pastor Wagner 
Tadeu dos 

Santos Gaby 
(a partir de 2011)

8-Pastor José 
Pimentel de 

Carvalho 
1962-2011
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PALAVRA DO PASTOR PRESIDENTE

JUBILEU DE ÁLAMO

A Igreja Evangélica As-
sembleia de Deus em Curiti-
ba – IEADC, comemora com 
muita alegria, 90 anos de sua 
fundação, pelo valoroso servo 
de Deus Pastor Bruno Sko-
limoswski, de nacionalidade 
polonesa, o qual chegou nesta 
Capital no dia 19 de outubro 
de 1928, vindo de Petrópolis, 
Rio de Janeiro, após ter sido 
direcionado pelo Espírito San-
to para pregar a mensagem 
pentecostal ao povo do Estado 
do Paraná. O referido pastor 
providenciou o registro da igre-
ja em 07 de agosto de 1929. 
Neste mês de agosto, portanto, 
a IEADC celebra seu Jubileu 
de Álamo. 

O álamo (populus nigra) é 
uma árvore de porte médio a 
grande, que chega a alcançar 
30 metros de altura. É uma 
espécie de raízes profundas, 
tronco ereto e copa densa, de 
forma oval colunar ou pira-
midal, de talhe elegante, com 
qualidades ornamentais e ade-
quada ao paisagismo em gran-

des áreas.
No campo da subjetividade 

ela significa o que é vitorio-
so em cima dos fortes.  Assim 
como o álamo, é a Assembleia 
de Deus em Curitiba, sempre 
fiel no cumprimento de seu de-
siderato.

O artigo 4º do Estatuto es-
tabelece os objetivos da Igreja:

I   - com prioridade, a divul-
gação, propagação e ensino do 
Evangelho de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, de acordo com os 
princípios e fundamentos da 
Bíblia Sagrada;

II - promover assistência 
aos necessitados, podendo, 
para tanto, criar, por proposta 
da Diretoria, do Conselho Ad-
ministrativo ou Conselho Ecle-
siástico, instituições sem fins 
lucrativos, mediante aprova-
ção da Assembleia Geral;

III – promover e estimular 
o ensino bíblico-teológico, se-
cular e musical, em todos os 
níveis e graus, podendo, para 
tanto, criar, por proposta da 
Diretoria, do Conselho Ad-
ministrativo ou do Conselho 
Eclesiástico, instituições sem 
fins lucrativos, mediante apro-
vação da Assembleia Geral;

IV  - manter e ou subvencio-
nar trabalhos missionários.

 Como o lema “2019 – 
ANO DA ATUALIDADE DO BA-
TISMO COM O ESPÍRITO SAN-
TO”, a IEADC tem procurado 
manter viva a chama do Espí-
rito Santo trazida pelo seu fun-
dador, haja vista que quando 
de sua chegada na capital pa-
ranaense, não havia nenhum 
crente pentecostal, cumprindo 
assim, a ordem divina exara-
da nas Sagradas Escrituras, 
mais precisamente no livro de 

Levítico 6.13 que diz: “O fogo 
arderá continuamente sobre o 
altar; não se apagará”.

 Rendemos graças ao 
nosso Sumo Pastor, pelo fato 
de que o Pastor Bruno Skoli-
mowski “plantou” a semen-
te pentecostal em Curitiba, a 
qual foi regada pelos pasto-
res que o sucederam: Climaco 
Bueno Aza, Charles Leonard 
Simon Lundgren, Delfino Bru-
nelli, Daniel Tavares Beltrão, 
Agenor Alves de Oliveira e José 
Pimentel de Carvalho, verda-
deiros campeões de Jeová, que 
deram suas vidas na nobre ta-
refa de levar as Boas Novas do 
Evangelho aos curitibanos.

 Hoje, pela infinita mise-
ricórdia e bondade do Senhor 
dos Exércitos, com a ajuda dos 
abnegados companheiros de 
Ministério e da querida mem-
bresia, conhecida como a Noi-
va do Cordeiro e a Menina dos 
Olhos de Deus, estamos nos 
empenhando no sentido de dar 
continuidade a esta sublime 
tarefa de evangelização e edifi-
cação do Corpo de Cristo.

 Desta forma, desejo ma-
nifestar minha profunda gra-
tidão à nossa querida Igreja, 
pelo carinho a nós dedicado, 
bem como à minha família, 
demonstrado principalmente 
pela comunhão espiritual e pe-
las orações.

 Continuemos unidos 
em oração e súplicas no Es-
pírito Santo, para que nessa 
década rumo ao Centenário da 
nossa Igreja, experimentemos 
um poderoso avivamento espi-
ritual.

 A vitória é nossa pelo 
sangue de Jesus!

VOZ DA ASSEMBLEIA DE DEUS 
EM CURITIBA

www.assembleiadedeus.org.br
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CONGREGAÇÕES

No dia 30 de junho a con-
gregação do Moradias Pan-
tanal, dirigida pelo Ev. Isaias 
de Lima, realizou um grande 
mutirão baseado em três pi-
lares: Evangelismo pesso-
al, pregação do evangelho e 
ação social, o qual teve como 
tema: “Levanta e Resplande-
ce Pantanal”. 

O evento foi realizado na 
praça central da comunida-
de, que está localizada nas 
proximidades da igreja. 

O trabalho contou com 
a participação dos depar-
tamentos da congregação e 
das congregações da região. 
Iniciou-se com o evangelis-
mo de casa em casa, com 
distribuição de folhetos e 
oração por quem necessitas-
se. 

A parir das 14 hs, iniciou-

-se a concentração para mi-
nistração da palavra, louvor 
e ação social, disponibili-
zando corte de cabelos, as-
sistência psicológica e jurí-
dica com profissionais das 
respectivas áreas, aferição 
de pressão arterial, técnicas 
de moda, doação de roupas 
e distribuição de doces para 
as crianças, as quais recebe-
ram também a ministração 
da palavra, contada através 
de história bíblica. 

“A Guarda Municipal de 
Curitiba deu o suporte à re-
alização do evento, porque a 
liberdade religiosa no Brasil 
tem o amparo da lei, Artigo 
5º, parágrafo 6º da Consti-
tuição da República Fede-
rativa do Brasil”, comenta a 
irmã Joelma Lima, que con-
tribuiu na organização do 

evento. 
Vários obreiros se reveza-

ram na ministração da pa-
lavra de Deus, enquanto os 
moradores eram orientados 
e encaminhados aos setores 
específicos para o atendi-
mento, conforme a necessi-
dade de cada um. 

No período da noite foi ce-
lebrado um culto de gratidão 
a Deus por este grandioso 
trabalho. 

“A igreja investe, porque 
acreditamos que fomos cha-
mados para fora. Vamos 
continuar investindo nas 
almas, o “Ide” do Senhor 
Jesus nos conclama”, enfati-
za o Ev. Isaias de Lima.

Texto e fotos de 
Ulisses Camargo

MORADIAS PANTANAL

Nos dias 5 a 7 de julho foi 
realizado na congregação da 
Assembleia de Deus do Ba-
cacheri, dirigida pelo Pastor 
Arlindo Santana, a 2ª Con-
fraternização de Missões e 
Evangelismo. 

O evento que teve como 
tema a passagem de Lucas 

5.5 (Lançai a rede), foi lide-
rado pelos Cooperadores, 
Rober, Sandro e Rodrigo 
Dornellas, com vigília, apre-
sentação de encenação tea-
tral e manhã missionária.

Nos louvores, além dos 
grupos local, cooperou tam-
bém a canotora Carol Reis. 

Os pleletores foram, Missio-
nária Charlote Cruz e Airton 
Veiga. 

Todos os dias foram bên-
çãos, o Espírito Santo se fez 
presente movendo vidas e as  
pessoas foram impactadas 
pelos testemunhos.

BACACHERI – MISSÕES 
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A Sub-congregação da 
Assembleia de Deus de 
Zimbros, dirigida pelo Ev. 
Wagner Vidal, realizou nos 
dias 5 e 6 de julho a 3ª Con-
fraternização do Círculo de 
Oração, cujo tema foi: “Mu-
lheres adestradas para a pe-
leja” (Sl 144.1). 

“Bendito seja o Senhor, 
minha rocha, que adestra as 
minhas mãos para a peleja e 
os meus dedos para a guer-
ra”.

As preletoras convidadas 
para ministrar foram as ir-
mãs, Jucieli Reizer e Maria 
de Lourdes. 

“Várias congregações da 
região estiveram adorando 

a Deus conosco”, comenta a 
irmã Vilma Martins, segun-
da dirigente do Círculo de 
Oração. 

“Queremos louvar o nosso 
Deus por este terceiro evento 
comemorativo. Recebemos 
muitas bênçãos durante o 
ano, pois, as irmãs dedica-
ram-se a orar, interceder, 
louvar e a semear para que 
a celebração acontecesse. 
Nossa gratidão às irmãs que 
colaboraram com a orna-
mentação da igreja, unifor-
mes, ensaio de novos hinos, 
ou seja, dedicação total para 
que pudéssemos apresen-
tar ao Senhor Jesus o nos-
so melhor. A Deus seja dado 

toda honra glória e louvor, 
por ele e para ele são todas 
as coisas”, assegura a irmã 
Edgene Veloso, líder do Cír-
culo de Oração local.

Texto e fotos de 
Ulisses Camargo

ZIMBROS – CÍRCULO DE ORAÇÃO

Nos dias 6 e 7 de julho foi 
realizada “ConfraTeen 2019” 
da UNIAADC Hauer, com o 
tema: “Resistência” (João 
16.33). A igreja foi abençoa-
da nesses dias de festividade 
e comunhão entre os irmãos. 

Nosso pastor local, 
Marcos Romano, descreve: 
“Nossos adolescentes pre-
cisavam muito desse des-
pertamento e buscaram du-
rante esses dias. Pudemos 
notar durante a campanha 
de oração que antecedeu o 

evento, na dedicação aos 
ensaios e o empenho da li-
derança e liderados, foi no-
tório. O resultado foi essa 
maravilha vista por todos 
durante o trabalho. Aprovei-
to o espaço para parabeni-
zar a liderança pelo evento 
realizado com êxito, eviden-
ciado pela aprovação Divi-
na, Deus não erra nunca”. 

Esteve ministrando a pa-
lavra, o pastor André Bueno, 
de Perus (SP), com duas mi-
nistrações marcantes para a 

vida dos jovens e adolescen-
tes, que cativaram a todos e 
ficaram impactados com ta-
manha unção, deixando-os 
animados e revigorados. 

Agradecemos a Deus, por 
dias tão especiais e cremos 
que virá (continuará) um 
tempo de despertamento e 
avivamento genuíno no meio 
de nossos adolescentes. 

IEADC Hauer
Roberto Meguro de Oliveira

HAUER - UNIAADC  
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TATUQUARA – MISSÕES 
Aconteceu nos dias 13 e 

14 de julho, na congregação 
da Assembleia de Deus do 
Tatuquara, dirigida pelo Ev. 
Gilmar Pedro de Barros, a 
Confraternização de Missões 
2019. 

O tema aplicado foi, “Sepa-
rados para a grande missão” 
(Juízes 7.7) e os preletores 
convidados para ministrar 
foram os Pastores, Marcos 
Romano, Marcio Vinicius, e 
no encerramento ministrou 
o Pastor Amadeus Luby da 
AD em Rebouças (PR). 

No domingo pela manhã 
foi realizada a manhã mis-
sionária, a qual contou com 

a cooperação de uma grande 
caravana da cidade de Re-
bouças (PR) e logo após foi 
servido um delicioso almoço 
para todos os presentes. 

O evento contou com vá-
rias participações locais, 
com um jogral que encenou 
a chegada dos missioná-
rios Daniel Berg e Gunnar 
Vingren ao Brasil e o grupo 
de percussão de Moradias 
Paraná deu sua parcela de 
contribuição nos louvores. 

As congregações de Jar-
dim Ludovica, Terra Santa 
Moradias Janaína, parti-
ciparam com os líderes de 
missões. 

“Somos gratos ao nosso 
Deus pela bondade e mi-
sericórdia em conceder a 
oportunidade de confrater-
nizáramos mais um ano de 
missões, foram dois dias es-
pecíficos orando pelo Brasil 
e demais países ao redor do 
mundo, pelos missionários 
e suas famílias e os seme-
adores contribuintes”, con-
cluiu o Cooperador Enaildo 
juntamente com sua esposa 
Sonia Bezerra, responsáveis 
pelo Departamento de Mis-
sões local.

Texto e fotos de 
Ulisses Camargo

PLANTA CALIFÓRNIA - CÍRCULO DE ORAÇÃO
A Congregação da As-

sembleia de Deus de Planta 
Califórnia, dirigida pelo Ev. 
Josias Palestino, realizou 
nos dias 28, 29 e 30 de maio 
a 23° Confraternização do 
Círculo de Oração, Filhas 
de Abraão, a qual teve como 
tema, “Ele virá, quem subi-
rá?”. 

Os preletores convidados 
para ministrar foram, Pas-
tor Jeziel Palestino, Pastor 
Gilmar Antonio de Andrade e 
irmã Adriana Silvestre. Para 
o louvar no domingo, coope-
rou a irmã Priscila Souza. 

A confraternização con-

tou com a participação dos 
corais do Círculo de Ora-
ção das congregações de 
Santa Terezinha (Colombo), 
Fernando de Noronha, Jar-
dim Cruzeiro e Barreirinha. 

A manifestação da Glória 
de Deus se fez presente, fo-
ram dias de renovo e salva-
ção de almas. Dias de prepa-
ro para a volta de Cristo. 

“Agradecemos todas as 
irmãs que se empenharam 
para este trabalho aconte-
cer, como a liderança pela 
irmã Rita de Cássia, regência 
irmã Daniele Desselmann e 
apoio da Cleocy Palestino, 

minha esposa” declara o Ev. 
Josias Palestino. 

Foram dias marcantes 
para o Círculo de Oração e 
para a congregação, no do-
mingo firmaram compromis-
so novamente com Cristo e 
confiando em sua infinita 
bondade, a fim de crer que 
Ele vem e estarão prepara-
dos para o arrebatamento. A 
Deus tributamos todos estes 
benefícios, a “ele” seja tribu-
tado a glória.

Fotos de: 
Ulisses Camargo
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POSSES DE NOVOS DIRIGENTES

Sabará – 26/06

O Pastor Auzias Paulo Nazá-
rio Rodrigues, é o novo dirigen-
te da congregação do Pinheiri-
nho. A posse ocorreu no dia 03 
de julho e foi conduzida pelo 
Pastor Gilmar Antonio de An-
drade, Superintendente de Ad-
ministração Ministerial e Con-

gregações e na oportunidade 
representou o Pastor Wagner 
Gaby, presidente da IEADC.O 
preletor da noite foi o Pastor 
Eliel Gaby. A congregação do 
Pinheirinho era atendida pelo 
Pastor Gesse Luiz Rosa.

Pinheirinho – 03/07

No dia 26 de junho foi empossa-
do como novo dirigente da congre-
gação do Sabará o Pastor Gilberto 
de Melo. O culto administrativo 
foi conduzido pelo Pastor Flávio 
Gomes. Vários obreiros e irmãos 
de outras congregações estiveram 
presentes, incluindo o Presidente 

da AD em Quatro Barras, Pastor 
Gilson Schinemann. O preletor da 
noite foi o Ev. Eziquiel Trincaus. O 
Pastor Miguel Iaszczak conduziu o 
ato de posse, recebendo o obreiro 
e sua família com uma oração. A 
congregação era atendida pelo Pas-
tor Paulo Costa.

Santa Quitéria – 10/07

A congregação do São Do-
mingos esteve reunida no dia 
22 de julho para juntos recebe-
rem o seu novo dirigente, Pas-
tor Ismael Barbosa da Silva. O 
Culto Administrativo foi orien-
tado pelo Pastor Gilmar Antonio 
de Andrade, Superintendente 
de Administração Ministerial 

e Congregações. O preletor da 
noite foi o Pb. André Santos. A 
congregação estava sendo aten-
dida interinamente pelo Pastor 
Arlindo Vieira da Silva, pois o 
Pastor Claudio Cubas, seu diri-
gente anterior, está sendo envia-
do para a Campo Missionário na 
África.

São Domingos – 22/07

Foi empossado no dia 10 de 
julho como novo dirigente da 
congregação Santa Quitéria, o 
Pastor Paulo Costa. O culto ad-
ministrativo foi dirigido pelo Pas-
tor Jizreel Maciel e o preletor foi o 

Ev. Franklin Florentino. O Pastor 
Gilmar Antonio de Andrade, Su-
perintendente de Administração 
Ministerial e Congregações con-
duziu o ato de posse.

Textos e Fotos: Ulisses Camargo

A congregação da Assembleia 
de Deus de Vila Germano ofereceu 
a Deus culto em Ações de Graças 
pelo aniversário natalício de seu di-
rigente, Pastor Ednalvo Rodrigues 
Evangelista (09/07).

Todos, festivamente puderam 

congratularem-se com o aniversa-
riante em um culto abençoado que 
teve como preletor o Pastor Carlos 
José do Nascimento e após o culto 
confraternizarem-se com um jantar 
realizado no salão social da congre-
gação.

Vila Germano

A congregação de Vila Oster-
nack, esteve reunida no dia 03 
de julho para juntos agradece-
rem a Deus por mais um ano 
de vida do seu dirigente, Pas-
tor Alessandro Assis. O culto 
em Ação de Graças foi dirigido 

pelo Pb. Daniel de Assis e Pb. 
Jean Filipe. O preletor da noite 
foi o Pastor Antonio de Assis. O 
Pastor Newton Campos repre-
sentou o Pastor Wagner Gaby, 
felicitando o aniversariante. 

Vila Osternack

AÇÕES DE GRAÇAS

Textos e Fotos: Ulisses Camargo e Dc. Peter Silva
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VILA VERDE - JOVENS
“Nos dias 28, 29 e 30 de 

junho aconteceu a Confra-
ternização Anual do Minis-
tério Jovem, na congregação 
da Assembleia de Deus de 
Vila Verde. 

O tema escolhido reflete a 
esperança latente na vida do 
cristão: “Eu Ouvirei a Trom-
beta” (1 Co 15.52). “Num 
momento, num abrir e fe-
char de olhos, ao ressoar da 
última trombeta. A trombeta 
soará, os mortos ressuscita-

rão incorruptíveis, e nós se-
remos transformados.”

Esteve pregando na sex-
ta-feira à noite, dia (28/06) 
e no domingo pela manhã 
(30/06), o Pastor William 
Rosa, da cidade de Osasco/
SP.

No sábado (29/06) e do-
mingo à noite (30/06) o 
preletor foi o Pastor André 
Amaral, que é Pastor setorial 
na cidade de Araçatuba/SP. 

Esteve ainda cooperando 

nesse trabalho os Adoles-
centes e Jovens de algumas 
congregações, como: Vila 
Santana e Moradias Janaí-
na, bem como o cantor João 
Vitor da congregação Saba-
rá.

Houve nestes dias, reno-
vo espiritual, batismo com 
Espirito Santo e salvação de 
almas, para a honra e glória 
do nome do Senhor Jesus. 
Só podemos dizer, “Até aqui 
nos ajudou o Senhor”.

TESTEMUNHO
Eu, Maria de Lourdes Al-

cântara, quero relatar o mi-
lagre e agradecer a Deus 
pela vida do meu neto Pedro
Henrique, que em 27 de maio 
de 2019 foi levado às pressas 
para o Hospital Santa Cruz, 
com suspeita de meningite.

Foram feitos vários exa-
mes e o resultado foi po-
sitivo. Quando recebi essa 
notícia eu estava no ensaio 
do Coral Maranata, fiquei 
muito aflita, foi então que 
pedi ao Pastor Wagner Gaby 
e aos Obreiros que estavam 
em reunião que fizessem um 
clamor em prol do meu neto. 

Foi uma oração poderosa.
Meu neto teria que ficar 

de 5 a 7 dias em isolamento 

no Hospital Pequeno Prínci-
pe, mas, graças a Deus ficou 
somente 3 dias internado. 
Foram feitos novos exames e 
o resultado foi negativo, não 
ficou com nenhuma sequela.

Glória a Deus por essa vi-
tória, nosso deus ainda é o 
mesmo.

Quero agradecer ao nos-
so Pastor Wagner Tadeu 
dos Santos Gaby, a todos os 
Obreiros e esposas que ora-
ram por essa causa.

“Bendize, ó minha alma 
ao Senhor, e tudo o que há 
em mim bendiga ao seu san-
to nome”. (Salmos 103.1)
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