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A Igreja Evangélica As-
sembleia de Deus em Curi-
tiba, presidida pelo Pastor 
Wagner Tadeu dos Santos 
Gaby, comemorou no mês 
de agosto seus 90 anos de 
fundação – “Jubileu de Ála-
mo”. 

Uma série de eventos fo-
ram realizados no decorrer 
da semana, (dias 05 a 11), 
para marcar tão signifi cativa 
data.

No dia 05 a Sessão Solene 
na Assembleia Legislativa do 
Estado do Paraná, por pro-
posição da deputada, can-
tora Mara Lima, no dia 06, 
culto em Ações de Graças 
pelo aniversário natalício do 
Pastor Wagner Gaby, no dia 
07, Sessão Solene na Câma-
ra Municipal de Curitiba, 
por proposição da vereado-
ra Noêmia Rocha, no dia 08 
houve reunião especial no 

templo sede da IEADC com 
os dirigentes de congrega-
ções e respectivas esposas, 
ocasião em que todos foram 
homenageados, recebendo 
um troféu e um livro come-
morativos aos 90 anos, no 
dia 09, Sessão Solene na 
Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos, onde fo-
ram lançados carimbo e selo 
comemorativos aos 90 anos 
da Assembleia de Deus em 
Curitiba.

E nos dias 10 e 11 uma 
grande festa foi realizada 
nas dependências da Expo 
Barigui, um Centro de Con-
venções localizado dentro do 
Parque Barigui, ocasião em 
que mais de doze mil pesso-
as estiveram presentes nas 
duas noites de cultos ali re-
alizados. 

Entre as muitas autorida-
des, civis, militares e ecle-

siásticas ali presentes, des-
tacamos os pastores, José 
Wellington Bezerra da Cos-
ta, preletor do culto de sába-
do, Bispo Samuel Ferreira, 
preletor do culto de domingo 
e Perci Fontoura, Presiden-
te da Convenção das Igrejas 
Evangélicas Assembleia de 
Deus no Estado do Paraná.

Foi um trabalho de gran-
de envergadura onde a dia-
conia da igreja e centenas de 
outros voluntários se empe-
nharam para que tudo saísse 
o melhor possível. A coorde-
nação geral de todo o evento 
esteve à cargo dos pastores, 
Auzias Paulo Nazário Rodri-
gues, Vice-Presidente da IE-
ADC e Ariel da Silveira, Dire-
tor Administrativo.

(Veja galeria de fotos nas 
páginas 8,9 e 10)
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Grande Orquestra e Coral do Jubileu
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Desde os seus primórdios 
a Igreja sofre com inovações, 
pois essa sempre foi uma tá-
tica do inimigo para enganar 
os incautos (1 Tm 4.1,2; Tt 
1.10-14). Entretanto, somos 
uma Igreja conservadora dos 
bons costumes (Dt 22.5; 1 Co 
11.13-15). Nós não somos um 
clube social, somos Igreja do 
Deus vivo!

Somos julgados na corrida 
da vida pela forma como termi-
namos, e não pela forma como 
começamos: “Façam a verifica-
ção em vocês mesmos. Vocês 
são realmente cristãos? Pas-
sam pela prova? Sentem cada 
vez mais a presença de Cris-
to dentro de vocês? Ou estão 
apenas fingindo-se cristãos, 
quando não são absolutamen-
te nada?” (2 Co 13.5 – A Bíblia 
Viva)

Vivemos no mundo, mas não 
somos do mundo (Jo 17.16). 
Por que não devemos aceitar 
inovações (adulterações)? Re-
gra geral, quando nos falta a 
unção, queremos preencher 
essa lacuna com inovações (Lv 

10.1,2).
O perigo do “fogo estranho”! 

Nadabe e Abiú tomaram fogo 
para seus turíbulos de um lu-
gar que não era o altar do fogo, 
o qual era o único fogo legíti-
mo para adoração. A antiga 
interpretação judaica ensinava 
que eles estavam intoxicados 
quando ficavam na presença 
do Senhor, o que intensifica-
va a gravidade de suas ações 
(v.9). A santidade da adoração 
estava em risco quando os sa-
cerdotes ofereciam outro fogo 
que não o ordenado por Deus.

A Igreja de Cristo tem forma, 
conteúdo, modelo e princípios 
bíblicos imutáveis e infalíveis.

Nós não estamos precisan-
do de inovação; o que mais 
precisamos hoje é de uma re-
novação!

RENOVAÇÃO E NÃO INO-
VAÇÃO!!!

Nos dias do reinado de 
Amom, Israel experimentou 
mais uma etapa de um mau 
governo, era a continuação 
do mau governo de Manassés 
seu pai (2 Rs 21.19-23). Nes-
se tempo os judeus talvez ti-
vessem bons oradores, músi-
ca animada, muita perversão, 
mas não tinham vida espiritu-
al. Todavia, em 2 Rs 22.3-7 a 
renovação aconteceu!

A situação era tão crítica 
que até a Palavra que estava 
perdida foi achada! Ao ouvir a 
Palavra de Deus, o rei Josias 
rasgou os seus vestidos e pe-
diu oração ao sacerdote. Deus 
respondeu revelando a sua 
indignação contra o pecado 
do povo. Ato contínuo, Josias 
tomou as seguintes providên-
cias, mencionadas no Segundo 
Livro dos Reis, capítulo 23: 

Fez um conserto perante o 
Senhor (v.3);

Mandou retirar do templo 
toda a mistura, vasos e toda 
idolatria (v.4);

Derribou a casa dos prosti-
tutos (v.7);

Mandou matar todos os sa-
cerdotes idólatras (v.20);

Acabou com a feitiçaria 
(v.24);

Chegou a renovação (vv.21-
23).

Um líder espiritual deve re-
conhecer que algumas pesso-
as são insubordinadas e não 
submeterão sua vontade ao 
domínio de qualquer líder (Tt 
1.10-14). Eles adoram pular de 
igreja em igreja falando sobre 
assuntos espirituais, mas em 
seu engano eles não percebem 
que só falam e não produzem 
frutos. Nos dias do Apóstolo 
Paulo já existiam os falsos en-
sinadores, enganadores, usan-
do doutrinas de demônios, 
contadores de histórias, desor-
denados, que interpretavam 
a Palavra de Deus conforme 
seus costumes e desobediên-
cias, criando novas doutrinas, 
e até outro evangelho (Gl 1.6-
9).

Sejamos a Igreja descrita 
em At 2.41-47 neste tempo 
presente chamado Pós moder-
nidade. Isto é perfeitamente 
possível, com a graça de Deus 
e a unção permanente do Es-
pírito Santo em nossas vidas.

Façamos a oração de Davi (Sl 
51; 139.23,24). Confessemos a 
Deus todos os nossos pecados. 
Cantemos juntos: “Renova-me, 
Senhor Jesus, já não quero ser 
igual. Renova-me, Senhor Je-
sus, põe em mim teu coração. 
Porque tudo o que há dentro 
de mim, necessita ser muda-
do, Senhor. Porque tudo o que 
há dentro do meu coração, ne-
cessita mais de Ti”.

“ASSEMBLEIA DE DEUS LIGTH”
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No dia 05 de agosto, por 
proposição da deputada, 
cantora Mara Lima, foi reali-
zada no plenário da Assem-
bleia Legislativa do Estado 
do Paraná, Sessão Solene 
em comemoração ao Jubileu 
de Álamo (90 anos) da Igre-
ja Evangélica Assembleia de 
Deus em Curitiba e monta-
da no Espaço Cultural da 
ALEP a Exposição, IEADC, a 
marca do Pentecoste no Pa-
raná, onde permaneceu por 
três dias.

Podemos dizer que a Ses-
são Solene foi transforma-

da em um culto de louvor a 
Deus, com belos hinos en-
toados pelo Coral Vozes das 
Intercessoras, do COADC 
– Círculo de Oração da As-
sembleia de Deus em Curi-
tiba e pela cantora Mara 
Lima, acompanhada da can-
tora Suelen Lima.

A Banda de Música da Po-
lícia Militar do Paraná tam-
bém abrilhantou o evento e 
o Pastor Wagner, Presidente 
da Assembleia de Deus em 
Curitiba discursou, enalte-
cendo a atuação dos pionei-
ros que em 1929 iniciaram 

os trabalhos de evangelismo 
e instituíram juridicamente 
a Assembleia de Deus em 
Curitiba.

Ainda em sua fala o Pas-
tor Wagner agradeceu o em-
penho da irmã Mara Lima, 
membro desta igreja a dé-
cadas, pela sua constante 
preocupação em atender as 
necessidades da igreja jun-
to aos poderes constituídos 
e pela elogiosa iniciativa da 
realização dessa Sessão So-
lene.

SESSÃO SOLENE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
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No dia 06 o templo sede 
da Igreja Assembleia de 
Deus em Curitiba, superlo-
tou para que juntos, obrei-
ros, membros, congregados 
e visitantes pudessem agra-
decer a Deus juntamente 
com o seu Pastor Presidente, 
Wagner Tadeu dos Santos 
Gaby, por mais um ano de 
vida (completado em 09/08) 
comemorado festivamente 
por todos.

O preletor do culto foi o 
Pastor Eliel dos Santos Gaby 
que testemunhou a dedica-
ção de seu pai, Pastor Wag-
ner, que foi exemplo de vida 
para ele.

Membros da Mesa Dire-
tora da CIEADEP – Conven-
ção das Igrejas Evangélicas 
da Assembleia de Deus no 
Estado do Paraná, Pastor 
Daniel Sales Acioli (1º Secre-
tário), Pastor Augusto Fur-
mann (2º Tesoureiro), Pas-
tor Vicente Paulo Mariano 
(2º Secretário) e o Assessor 
da presidência, Pastor Izaias 
Rodrigues Porto, bem como 
os Pastores, Eloir dos Santos 
e Carlos Eduardo Neres Lou-
renço, presidentes da AD em 
Rio Branco do Sul e Colom-
bo, respectivamente, Pastor 
Eduardo Zdrojewski da Pri-
meira Igreja Quadrangular, 

Ademar Alves Lacerda, Igre-
ja Pentecostal de Jesus Cris-
to, entre outros, estiveram 
presentes para cumprimen-
tar o aniversariante.

O vice-prefeito de Curitiba 
Eduardo Pimentel represen-
tou o prefeito Rafael Greca e 
parabenizou o Pastor Wagner 
pelo aniversário e também 
pelos 90 anos da Assembleia 
de Deus em Curitiba, desta-
cando a importância que a 
igreja tem na vida da cidade, 
com sua nobre missão evan-
gelizadora resgatando vidas 
para Deus.

CULTO EM AÇÕES DE GRAÇAS 
ANIVERSÁRIO PASTOR WAGNER
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SESSÃO SOLENE - CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA
No dia 07 de agosto, por 

iniciativa da vereadora Noê-
mia Rocha, foi realizada 

Sessão Solene na Câmara 
Municipal de Curitiba pelos 
90 anos da Igreja Evangéli-
ca Assembleia de Deus em 
Curitiba, ocasião em que o 
Pastor Wagner Tadeu dos 
Santos Gaby, presidente da 
IEADC, recebeu votos de 
congratulações e aplausos.

No início do evento, foi exi-
bido um vídeo encaminhado 
pelo prefeito Rafael Greca 
parabenizando a Assembleia 
de Deus pela data, além de 
um institucional contando 
a história da igreja e do tra-
balho desenvolvido ao longo 
destes anos.

“É tão bom saber que nós 
fazemos parte dessa história 
que faz a diferença na cidade 
de Curitiba”, destacou Noê-
mia Rocha, falando sobre a 
sua felicidade em fazer a ce-
rimônia. “Todos os Departa-
mentos, líderes, Superinten-
dências, conselhos, todos os 
irmãos funcionários da Igre-
ja, toda zeladoria. Eu gosta-
ria que todos se sentissem 
honrados’’. De acordo com 

ela, seu pai foi um dos pas-
tores pioneiros no Estado e 
que estaria completando 99 
anos neste 7 de agosto.

Em seu discurso, o pas-
tor Wagner Gaby destacou a 
atuação da igreja e

reafirmou o compromisso 
da mesma com a evangeliza-
ção de Curitiba, do Paraná e 
de outros países onde man-
tém missionários. “Há 108 
anos no Brasil e 9 décadas 
na cidade sorriso, a Assem-
bleia de Deus tem feito a di-
ferença em uma sociedade 
que diariamente perde os re-
ferenciais de ética, integrida-
de, vida espiritual e moral”.

A comemoração do “Jubi-
leu de Álamo” contou com a 
apresentação da Orquestra 
Gênesis, da IEADC, regida 
pelo maestro Vagner Fran-
co, além de um momento de 
oração com o pastor Auzias 
Paulo Nazário Rodrigues, vi-
ce-presidente da Assembleia 
de Deus em Curitiba.

Entre as autoridades que 
prestigiaram a cerimônia es-
tavam o presidente da Co-
hab - CT, José Lupion Neto, 
representando o prefeito 

Rafael Greca; pastor Josué 
Damaceno Júnior, repre-
sentando o secretário de es-
tado da Justiça, Família e 
Trabalho, deputado federal 
Ney Leprevost; pastor Ailton 
Araújo, ex-vereador e ex-pre-
sidente da Casa; pastor Ar-
lindo Vieira da Silva, diretor 
financeiro da IEADC; pas-
tor Ariel da Silveira, diretor 
administrativo da IEADC; 
a engenheira Jaqueline Ro-
drigues Ribeiro, diretora de 
obras da IEADC; e o coronel 
do Corpo de Bombeiros do 
Paraná, Pastor Fábio Maria-
no de Oliveira.

Foram ainda homenagea-
dos os pastores, Iris Goulart 
Seixas, Catharino Nunes 
Pires e Raymundo Augusto 
da Silva, por serem os mais 
antigos de Ministério em 
Curitiba, além das famílias 
Lundgren, Reikdal e Steinke 
por terem sido pioneiras na 
formação da igreja na cida-
de, entre outros.

Fotos e texto enviados por 
Géssica Neli.

   Edição e adaptação: Setor de 
Imprensa da IEADC
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No dia 08, seguindo a sé-
rie de eventos comemorati-
vos ao Jubileu de Álamo (90 
anos) da Assembleia de Deus 
em Curitiba, aconteceu no 
templo sede, atividades com 
os dirigentes de congrega-
ções e suas respectivas es-
posas, onde todos foram ho-
menageados, recebendo um 
troféu comemorativo e tam-
bém o livro “Noventa Anos 
no Poder do Espírito Santo” 
editado especialmente para 
essa data, onde conta a his-

tória da IEADC desde 1929, 
data de sua fundação, até o 
presente momento quando a 
Igreja em Curitiba completa 
90 anos de atuação e cresci-
mento, sob o poder o Espíri-
to Santo.

O Pastor Wagner Tadeu 
dos Santos Gaby, Presidente 
da Igreja desde 27 de março 
de 2011, agradeceu o empe-
nho de cada dirigente que 
juntamente com a esposa e 
demais familiares dedicam-
-se a pastorear o rebanho do 

Senhor na cidade de Curiti-
ba, contribuindo para o cres-
cimento da Igreja que hoje já 
conta com 35 mil membros 
espalhados por toda a cida-
de nas 160 igrejas constitu-
ídas.

Após a reunião e home-
nagens no templo sede da 
IEADC, todos participaram 
de um jantar comemorativo 
oferecido pela Igreja e reali-
zado no salão social da mes-
ma.

ATIVIDADES COM DIRIGENTES E ESPOSAS
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Como parte das festivida-
des alusivas ao Jubileu de 
Álamo da Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus em Curi-
tiba, a Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos que 
tem no Paraná, o Ev. Paulo 
Cezar Kremer dos Santos 
como Superintendente de 
Operações, promoveu no dia 
09 (sexta-feira), Sessão Sole-
ne para lançamento de selo 

e carimbo comemorativos 
aos 90 anos da Assembleia 
de Deus em Curitiba, onde 
esteve louvando ao Senhor a 
Orquestra e Vocal Moriá.

O auditório onde foi reali-
zado o evento esteve lotado, 
quando diretoria, obreiros, 
membros da igreja, convida-
dos e autoridades puderam 
acompanhar, juntamente 
com o Pastor Wagner Tadeu 

dos Santos Gaby esse mo-
mento tão significativo para 
a Assembleia de Deus em 
Curitiba. 

O pastor Perci Fontou-
ra, Presidente da CIEADEP 
– Convenção das Igrejas 
Evangélicas Assembleia de 
Deus no Estado do Paraná 
foi o preletor do evento.

SESSÃO SOLENE – CORREIOS
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JUBILEU DE ÁLAMO

GALERIA DE FOTOS - EXPO BARIGUI
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GALERIA DE FOTOS - EXPO BARIGUI
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