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Nos dias 20 a 22 de setem-
bro, a Igreja Evangélica As-
sembleia de Deus em Curitiba, 
presidida pelo Pastor Wagner 
Tadeu dos Santos Gaby, atra-
vés da Superintendência da 
Família (Pastor Marcos Ro-
mano - Superintendente) e o 
DECADC – Departamento de 
Casais, sob a coordenação do 
Pb. Salim do Carmo e Pb. Di-
ógenes, realizou a 4ª Escola 

Bíblica de Casais.
O evento que teve como mi-

nistrantes os pastores, Elie-
nai Cabral-PR, Ivan Barreto-
-MG, Orlando Machado-SC e 
Antônio Siqueira-PR, contou 
com a participação de mais 
de trezentos alunos inscritos, 
com participação ativa em to-
das as aulas.

Foram dias de grande 
aprendizado e curas interiores 

para muitos casais/alunos 
que posteriormente testemu-
nharam (através de mensa-
gens eletrônicas), dizendo o 
quanto foram tocados e edi-
ficados através do ensino bí-
blico, renovando votos matri-
moniais e se colocando diante 
de seus cônjuges com novos 
propósitos de vida a dois. 

Venerado seja entre todos o 
matrimônio...(Hb.13.40)
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No dia 31 de outubro mui-
tas pessoas irão participar de 
festas de “Halloween”, popu-
larmente chamado de “Dia das 
Bruxas” no Brasil. Mas essa 
festa aparentemente inocente 
tem estreita ligação com prá-
ticas ocultistas, mesmo que 
muitos não percebam isso.

A celebração do Hallowe-
en teve início com os Celtas – 
antigos habitantes da Europa 
Oriental, Ocidental e parte da 
Ásia Menor – e entre os drui-
das (magos de origem celta, 
sacerdotes pagãos adoradores 
das árvores – especialmente do 
roble). Eles criam na imortali-
dade da alma e diziam que ao 
abandonar o corpo, a alma se 
introduzia em outro indivíduo, 
mas no dia 31 de outubro, vol-
tava a seu antigo lugar para 
pedir comida aos atuais mora-
dores, os quais eram obrigados 
a prover para ela o necessário. 
Realizavam cerimônias de ado-
ração ao “deus da morte” ou 
ao “senhor da morte”, em 31 
de outubro. Isso acontecia na 
cerimônia “Samhain” durante 
o festival de inverno, na qual 
eram oferecidos sacrifícios hu-

manos.  Essa prática ancestral 
foi sofrendo alterações com o 
passar do tempo. 

A Igreja Católica celebrava 
originalmente o “Dia de Todos 
os Santos” no mês de maio 
e não no dia 1º de novembro 
como é feito atualmente. O 
Papa Gregório III, no ano de 
835, tentando apaziguar a si-
tuação nos territórios pagãos 
recém conquistados no noro-
este da Europa, permitiu-lhes 
combinar o antigo ritual do 
“Dia de Samhain” ou “Vigília 
de Samhain”. A Igreja Católica 
posteriormente tentou cristia-
nizar o “Samhain “, declarando 
o 1º de novembro como o Dia 
de Todos os Santos e o 2 de no-
vembro com o Dia de Finados, 
sendo que em ambas as datas 
os mortos eram lembrados.

 Ainda que o Halloween, atu-
almente, seja comemorado de 
uma maneira inocente por mui-
tos jovens, ele é levado a sério 
pela maioria das bruxas, mem-
bros do movimento neo-pagão 
e ocultistas em geral. Muitos 
grupos “neopagãos”, satanis-
tas e ocultistas têm tomado o 
dia 31 de outubro como a data 
mais importante do seu calen-
dário. O originário “Samhain” 
é chamado nos dias atuais de 
Festival da Morte e é reconhe-
cido, por todos os satanistas, 
ocultistas e adoradores do dia-
bo como véspera do ano novo 
da bruxaria.

Nos Estados Unidos essa fes-
ta é muito comum e tem forte 
apelo comercial, sendo também 
tema de vários filmes de horror. 
A imagem de crianças vestidas 
com fantasias “engraçadinhas” 
de bruxas, fantasmas e duen-
des, pedindo por doces e di-
zendo “gostosuras ou travessu-
ras”. Há algum tempo, o Brasil 
tem se deixado influenciar por 

muitos aspectos que não fazem 
parte de sua cultura e tem ce-
lebrado essa festa em escolas, 
cursos de inglês, TV, clubes e 
até em shopping centers.

Halloween está relacionado 
às práticas ocultistas moder-
nas?

Hoje em dia outras práticas 
ocultistas estão presentes no 
Halloween. Em New Orleans o 
“Museu do Vodu apresenta nor-
malmente um ritual de Hallo-
ween no qual as pessoas po-
dem ver rituais de vodu reais”. 
Na cidade de Salem, Estado de 
Massachusetts, sede da bruxa-
ria norte-americana, celebra na 
época de Halloween, o Festival 
da Assobração que acontece de 
13 a 31 de outubro incluindo 
uma mostra de parapsicologia.

Se na celebração de Hallo-
ween existem atividades envol-
vendo práticas genuinamente 
ocultistas, a Bíblia Sagrada 
afirma claramente que devem 
ser evitadas. Tanto o Antigo 
como o Novo Testamento fa-
zem referência às práticas de 
bruxaria, encantamentos, espi-
ritismo, contatos com os mor-
tos, adivinhações e assim por 
diante – e todas essas coisas 
estão potencialmente ligadas 
ao Halloween.

“Não vos voltareis para os 
necromantes, nem para os adi-
vinhos; não os procureis para 
serdes contaminados por eles. 
Eu sou o SENHOR, vosso Deus” 
(Lv 19.31).

 “Entre ti se não achará... adi-
vinhador, nem prognosticador, 
nem agoureiro, nem feiticeiro; 
nem encantador de encanta-
mentos, nem quem consulte 
um espírito adivinhante, nem 
mágico, nem quem consulte os 
mortos; pois todo aquele que 
faz tal coisa é abominação ao 
Senhor ... “ (Dt 18.10-14) .

ALERTA AOS PAIS SOBRE O “HALLOWEEN” DIA DAS BRUXAS!
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No dia 31 de julho de 
2019 foi empossado como 
novo dirigente na congrega-
ção do Capão Raso o Pastor 
Edilson de Oliveira. O Pastor 
Gilmar Antonio de Andrade, 
Superintendente de Admi-
nistração Ministerial e Con-

gregações conduziu o ato de 
posse. O preletor da noite foi 
o Pastor Marcio Vinicius. A 
congregação do Capão Raso 
era atendida pelo Pastor Au-
zias Paulo Nazario Rodri-
gues.

POSSE CAPÃO RASO

CONTINUAÇÃO
“[Rei Manassés de Judá] 

queimou seus filhos como ofer-
ta no vale do filho de Hinom, 
adivinhava pelas nuvens, era 
agoureiro, praticava feitiça-
rias, tratava com necromantes 
e feiticeiros e prosseguiu em 
fazer o que era mau perante 
o SENHOR, para o provocar à 
ira” (2 Cr 33.6).

  Em nenhum lugar na 
Bíblia vemos essas coisas 
como sendo aceitáveis diante 
de Deus. À luz desses versícu-
los, ninguém pode argumentar 
logicamente que a Bíblia apóia 
tais práticas. (John Ankerberg 
e John Weldon - http://www.
chamada.com.br)

 É bom lembrar que no 
dia 31 de outubro de 1517, 
surgiu a Reforma Protestante, 
quando Martinho Lutero afi-
xou as noventa e cinco teses 
contra as arbitrariedades da 
Igreja Católica, na porta da 
Igreja do Castelo de Wittem-
berg, na Alemanha.

 A partir daí, em toda Eu-
ropa, começou, de forma inex-
plicável, separarem o dia 31 de 
outubro para essas estranhas 

comemorações, com o propó-
sito de fazer o mundo esque-
cer a importância da Reforma 
para o verdadeiro Cristianismo 
e ao mesmo tempo classificar 
Lutero e todos os mártires que 
contestaram a autoridade da 
Igreja, como Bruxos. O diabo 
então, ganhou um dia espe-
cialmente só para ele.

Cada vez que chega o dia 31 
de outubro, muitos estudan-
tes evangélicos, são obrigados 
a festejar o Halloween, ou pelo 
menos, a colaborar financeira-
mente, com a turma do colégio 
que o celebra, sob pena de ser 
desclassificados em alguma 
matéria ensinada por profes-
sores o diretores que praticam 
ocultismo, espíritas, bruxos, 
etc.

 Caso algum professor 
queira obrigar seu filho a con-
tribuir ou comemorar essa fes-
ta diabólica, faça valer seus 
direitos de cidadão de um país 
democrático, pois a Consti-
tuição Federal nos assegura 
a liberdade de consciência e 
de crença (Art. 5º, incisos VI e 
VIII).

Querida Igreja do Senhor, 
é tempo de nos preocuparmos 
com o verdadeiro sentido des-
sa festa maldita que pode estar 
sendo contagiante aos nossos 
filhos, considerando que já 
contagiou a nossa sociedade.

 Uma pesquisa realiza-
da entre diversas crianças na 
faixa de nove anos, consta-
ta que 80% das mesmas, tem 
por maior fantasia o desejo de 
matar alguém. Não podemos 
negar que o Halloween gera 
um enorme desejo de assus-
tar, matar, fingir. Ainda que 
se diga que não passa de uma 
fantasia para as crianças ino-
centes, a verdade é que a Festa 
de Halloween promove um de-
sejo sem igual para a violência.

Prezados pais, estejam aler-
tas e digam como Josué: “Eu e 
minha casa serviremos ao Se-
nhor”. Olhem, vigiem, estejam 
atentos e fiquem à porta como 
Abraão; não deixem o mal en-
trar (Gn 18.1).

“E NÃO SEJAIS CÚMPLI-
CES NAS OBRAS DAS TRE-
VAS; ANTES PORÉM REPRO-
VAI-AS” (Ef 5.11).

ANIVERSÁRIO SÃO BRAZ
No dia 4 de agosto pela 

manhã, houve um culto 
em Ação de Graças na con-
gregação da Assembleia de 
Deus do bairro São Braz, em 
agradecimento por mais um 
ano de vida do Ev. Valter dos 
Santos Rodrigues, dirigente 
da congregação. 

O Pastor Wagner Gaby, 

Presidente da IEADC foi o 
preletor e acompanhando 
de sua esposa, irmã Ma-
ria Gaby, parabenizaram o 
obreiro por mais uma no de 
vida e pela dedicação ao mi-
nistério.

Texto e fotos de: Ulisses Camargo
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Sob a coordenação da 
irmã Lidia Chromiec, auxi-
liada pelas irmãs Lurdes Al-
cântara e Roseli Garcia, foi 
realizada nos dias 13 e 14 de 
setembro a Confraterniza-
ção do Círculo de Oração da 
igreja sede da Assembleia de 
Deus em Curitiba a qual tem 
como dirigente (co-pastor) 
Marcio Vinicius Rodrigues.

O evento que teve como 
tema, Mulheres em oração 
para um mover do Espírito 
Santo, contou com coope-
ração dos seguintes prele-
tores: Pastor Wagner Gaby, 
Presidente da IEADC, Pastor 
Elienai Cabral e a irmã Vera 
Lucia de Oliveira, coordena-
dora geral do COADC.

Foram reuniões marcadas 

pelo mover do Espírito San-
to que atuou com liberdade 
nos corações dos presentes, 
produzindo quebrantamen-
to e despertamento espiritu-
al, fortalecendo a fé de mui-
tos crentes, para vencer os 
“tempos trabalhosos” de que 
a Bíblia fala (2 Tm 3.1).

Também no dia 28 de se-
tembro, o Coral Adoração e 
Louvor participou do culto 
de Ceia, na congregação da 
Assembleia de Deus - Copel, 
congregação dirigida pelo 
pastor Arlindo Vieira da Sil-
va que também é o Diretor 
Financeiro da IEADC.

Foram dezenas de com-
ponentes que estiveram pre-
sentes louvando ao Senhor 
com vários e inspirados hi-
nos e a presença de Deus se 
fez sentir através dos louvo-
res.

Vários pastores, evange-
listas, presbíteros e diáco-

nos acompanharam o Coral 
e cooperaram nesse abenço-
ado culto de Ceia.

O Pastor Arlindo manifes-
tou sua alegria com essa co-
operação e agradeceu a to-
das as componentes e seus 
respectivos esposos que as 
acompanharam.

COPEL- CEIA DO SENHOR

CÍRCULO DE ORAÇÃO - SEDE

VILA SANDRA - MISSÕES
No dia 24 de agosto de 

2019 a congregação da As-
sembleia de Deus de Vila 
Sandra, dirigida pelo Pastor 
Paulo Cezar Pereira Schili-
zinski, realizou Encontro de 
Missões, ocasião em que o 
Coral Feminino Adoração e 
Louvor, da igreja sede, re-
gido pela maestrina Edena 
de Moura e Costa Olivei-
ra, acompanhado de vários 
obreiros, esteve cooperan-
do com seus belos louvores, 
exaltando o nome do Senhor.
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CAJURU - MUSICAL
Aconteceu no dia 03 de 

agosto na congregação da 
Assembleia de Deus do Ca-
juru, dirigida pelo Pastor 
João Carlos Alves da Silva, o 
musical denominado Cristo 
Virá. 

O preletor convidado para 
ministra foi o Pastor José 
Wilson (AD em Pinhais - PR). 
Vários músicos oriundos 
das congregações da região 
fizeram parte de um seleto 
grupo, para juntos adora-
rem a Deus na beleza da sua 
santidade. 

Com a regência assídua 
do maestro Ademir Martins, 

o musical executou as pe-
ças, Grandioso és tu, Deus 
tem um plano, Fiel a mim, 
Amazing Grace. 

Não é novidade que a mú-
sica faz bem para a saúde. 
Os especialistas concor-
dam que alegres melodias 
ajudam o ser humano em 
suas labutas e, até mesmo, 
a encontrar forças diante 
dos momentos difíceis que 
surgem ao longo da vida 
(dependendo da mensagem 
anunciada). 

Mas, e quanto a aprender 
a tocar um instrumento mu-
sical? Os instrumentos indi-

cam: melhora a capacidade 
de memorização, as habi-
lidades de gestão do tempo 
e organização, trabalho em 
equipe, coordenação motora, 
as habilidades com matemá-
tica, leitura e compreensão, 
o senso de responsabilidade, 
concentração afiada e alivia 
o estresse. 

“A oração contínua é ne-
cessária para continuarmos 
este projeto musical”, finali-
za o Pastor João Carlos.

Fotos: AD Cajuru
Texto: Ulisses Camargo

BOA VISTA - CÍRCULO DE ORAÇÃO
Sob o tema: “Mulheres, 

enchei-vos do Espírito San-
to” (Efésios 5.18), foi realiza-
da nos dias 24 e 25 de agos-
to de 2019 na congregação 
da Assembleia de Deus do 
bairro Boa Vista, a 44° Con-
fraternização do Círculo de 
Oração.

O evento aconteceu sob 
a coordenação da irmã Fá-
tima Rodrigues e sua equi-
pe, irmã Maria Rosa, Giseli 
Mendes e Samanta Silva.

A palavra do Senhor nos 
dois dias foi ministrada pela 
missionária Rosires Marti-
nez (Foz do Iguaçu/PR).

Estiveram presentes, no 
dia 24, as irmãs do Círculo 
de Oração da Regional Boa 
Vista e no dia 25, o quarteto 
Cânticos de Vitória (Assem-
bleia de Deus Sede), abri-
lhantado o trabalho de for-
ma marcante.

Foram dois dias que fica-

rão na memória e no coração 
de cada irmão e irmã que ali 
estiveram. O Espírito Santo 
encheu a casa com o seu po-
der.

Nossos agradecimentos, 
primeiramente a Deus, ao 
nosso pastor Edson Cândi-
do, o qual não mediu esfor-
ços para a realização deste 
evento, às coordenadoras, 
aos organizadores, à equipe 
de trabalho, à ministradora 
da palavra, ao corpo eclesi-
ástico e à cada participante. 

Deus vos abençoe em 
abundância e sempre sejam 
cheios do Espírito Santo.
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Foi comemorado nos dias 
03 a 05 de agosto, o 36º 
Aniversário do Círculo de 
Oração da congregação da 
Assembleia de Deus de Vila 
Barretos, que é dirigida pelo 
Ev. Lourival Silva. 

O tema foi, “Enche teu 
vaso de azeite e vem” (1 Sa-
muel 16.1) e os preletores 
convidados para ministra-
rem foram, Pastor Neideval 
Boy e as irmãs Juciele Rei-
zer e Luci Vaz. 

“Mais um ano se passou e 
tivemos o privilégio de come-
morarmos mais uma confra-

ternização juntamente com 
o Coral Altos Louvores”, afir-
ma a maestrina Ana Batista. 

“Nossas irmãs do Círculo 
de Oração e componentes 
do Coral Altos Louvores são 
abençoadas por Deus por 
entenderem que o cristianis-
mo ensina que a Salvação 
não se encontra no esforço 
das pessoas, mas sim na 
graça de Deus, manifestada 
através de Cristo Jesus. 

Então, o que a igreja deve 
fazer é continuar orando 
pela salvação das vidas pre-
ciosas para o reino. Esta é a 

nossa missão diária e cons-
tante, orar pela salvação e 
por nossa nação Brasileira, 
pois acreditamos no poder 
da Palavra. Estamos reuni-
das todas as terças feiras a 
partir das 14h30 e você é o 
nosso convidado, faça-nos 
uma visita, rua Marinópolis 
Nº 212 no Boqueirão”, finali-
za a irmã Sônia Pereira, líder 
do COADC Vila Barretos.

Fotos: AD Vila Barretos
Texto: Ulisses Camargo

VILA BARRETOS – CÍRCULO DE ORAÇÃO

CAMPINA DO SIQUEIRA - CÍRCULO DE ORAÇÃO
Nos dias 3 e 4 de agosto a 

congregação da Assembleia 
de Deus de Campina do Si-
queira, dirigida pelo Ev. Eli-
seu Marques, realizou a 56ª 
Confraternização do Círculo 
de Oração e comemorou o 
33º Aniversário do Coral Vo-
zes Cristalinas. 

O evento teve como tema: 
“Levanta-te, é tempo de des-
pertar” e preletora em am-
bos os dias foi a irmã Jos-
liane Cunha da AD em São 
Paulo (SP). 

“Foram dois dias de muita 
comunhão, unção e a mani-

festação da glória de Deus 
na vida de todos os presen-
tes”, afirmam as maestrinas 
do coral, Sonia e Lucineia. 

Houve várias participa-
ções, incluindo um jogral. 
Congregações da região es-
tiveram participando ativa-
mente do evento. 

Nossa palavra sempre 
será de gratidão a todos os 
participantes, em especial 
toda a diretoria local do Cír-
culo de Oração, na pessoa da 
nossa Coordenadora, Susi 
Marques e as irmãs, Denise 
Oliveira e Cristina Ribeiro 

(dirigentes). 
“Com o total apoio do Ev. 

Eliseu, prosseguimos em 
oração pela família brasilei-
ra, pelo Brasil e para todos 
os necessitados. Nós sabe-
mos que foi a data certa, 
pois não abrimos mão de 
um avivamento, atrelado a 
oração constante”, afirma a 
irmã Bruna Assermann, di-
rigente do COADC - Campi-
na do Siqueira.

Texto e fotos de: 
Ulisses Camargo
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O Ev. Alexandro Gato di-
rigente da congregação da 
Assembleia de Deus de Vi-
tória Régia, com uma fervo-
rosa oração, deu abertura à 
Confraternização do Depar-
tamento da Família.    

O evento foi realizado nos 
dias 3 e 4 de agosto baseado 
no tema: “Restaurando os 
valores da família”. O amor e 
a ternura pelos notáveis fei-
tos divinos foram enfatiza-
dos pela dupla Joel e Cleyce 
da AD de Antonina (PR), que 
louvaram a Deus com gran-
de ousadia e o Pastor Wilian 
Rosa da AD em Osasco (SP), 
foi o preletor em ambas as 

noites. 
Estamos investindo siste-

maticamente neste departa-
mento pois acreditamos que 
a família é a base de tudo. 
Todos os eventos que foram 
realizados ao longo de um 
ano, foram direcionados aos 
casais e às famílias. 

Organização e planeja-
mento são ferramentas para 
o crescimento sadio de uma 
família alicerçada. 

O evento foi marcado por 
inúmeros momentos de cla-
mor, intercessão e ação de 
graças. 

Num balanço final, o ca-
sal Maycon e Mayra que são 

responsáveis pelo DECADC 
- Vitória Régia, relataram: 
“Percebemos que esse even-
to teve um propósito divino. 
Nós sabemos que foi no mo-
mento certo e nós cremos 
no agir de Deus, num avi-
vamento através do ensino 
da Palavra de Deus. Para 
aplicabilidade dos ensinos 
do mestre Jesus contamos 
sempre com o empenho de 
todos. Bendizemos ao Se-
nhor por mais esta confra-
ternização”.

Texto e fotos de: 
Ulisses Camargo

VITÓRIA RÉGIA - FAMÍLIA

JARDIM MARINGÁ - JOVENS
Nos dias 2 e 4 de agosto 

de 2019 aconteceu na con-
gregação do Jardim Marin-
gá, dirigida pelo Pb. Alex 
Rosa, a Confraternização de 
Jovens. 

Neste ano a juventude e 
o Vocal Gileade estão come-
morando 20 anos de exis-
tência. 

Os preletores convidados 
para este memorável even-
to foram, Eliane Ramos, Ev. 
Hailton Veiga e Dierlis Fer-
nandes, todos de Curitiba e 
o tema aplicado foi baseado 
em Romanos 12.2 “Inconfor-
mados”. 

Foram três dias de um 
avivamento espiritual que 
motivou os jovens e a igre-
ja a prosseguirem, pois, os 
dias são trabalhosos. 

“Gostaríamos neste mo-
mento oportuno fazer um 
agradecimento especial aos 
ex-líderes que fizeram his-
tória com esta nobre juven-
tude, pois são 20 anos de 
lutas, vitórias e muitas con-
quistas. Vários que passa-
ram por este departamento 
tornaram-se ganhadores de 
almas e isto mostra o for-
talecimento e crescimento. 
Também queremos ressal-

tar o empenho e dedicação 
desta atual liderança que 
nos ajudam na caminhada, 
os Cooperadores William de 
Souza, Thiago Felipe e tam-
bém à regência assídua das 
maestrinas Greicy Kelly e 
Marielli Oliveira. A Todos os 
visitantes e ex-componentes 
do Vocal Gileade, recebam a 
nossa eterna gratidão”, des-
taca o Pb. Diego dos Santos, 
líder da UMADC – Jardim 
Maringá.

Texto e fotos de: 
Ulisses Camargo
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20° SEMINÁRIO DE ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
Foi realizado nos dias 30 

e 31 de agosto de 2019 o 19º 
Seminário de Escola Bíblica 
Dominical da IEADC, sob o 
tema “Desafios da Educação 
cristã numa sociedade Pós-
-moderna”, baseado em Rm 
12.2.

O evento foi grandemente 
abençoado pelo Senhor, in-
clusive alcançando grande 
número de inscrições (cerca 
de 1.300). Foram momentos 
de grande edificação e re-
flexão, tudo debaixo de um 
grande manifestar da graça 
de Deus.

 Ainda neste 20º Semi-
nário da EBD da IEADC 
também pudemos dar con-
tinuidade à utilização das 
tecnologias para o melhor 
proveito do evento: inscri-
ções direto no site da IEADC 
ou no blog da EBD (www.
ebdadcuritiba.blogspot.com.
br), divulgação por meio de 
vídeos passados nas igrejas 
ou distribuídos pelas redes 
sociais, sistema eletrônico 
de armazenamento de in-
formações e da apostila do 
evento, bem como a emissão 
eletrônica de certificado de 
participação. Tudo isso de 
forma inteiramente gratui-
ta para os participantes. Tal 
Sistema permitiu o acompa-
nhamento de estatísticas as 

mais variadas, com o perfil 
dos inscritos (escolaridade, 
quantidades por congrega-
ção e por regional, sexo, car-
go ocupado, etc).

Na abertura (dia 30, sex-
ta-feira) tivemos a palestra 
de abertura do Pr. Presiden-
te Wagner Tadeu dos Santos 
Gaby.

No sábado dia 31, ti-
vemos plenária com o Pr. 
Lenito Beltrão, além dos 
workshops: - Pr. Eliel Gaby, 
para os professores de adul-
tos; - Pr. Ariel da Silveira, 
com os dirigentes de congre-
gação e superintendentes de 
EBD;

- Pr. Natalino das Neves, 
com os professores e pais de 
jovens; - Profª Alessandra de 
Paula, com os professores e 
pais de adolescentes; - Profª 
Eneléia Crecêncio, com os 
professores e pais de crian-
ças.

Ao final, houve o sorteio 
de brindes cedidos gentil-
mente pela loja da CPAD, 
além da premiação das re-
gionais e das 5 congregações 
que mais se destacaram nas 
presenças, de forma pro-
porcional ao seu número de 
membros:

1 Lugar: Moradias Janai-
na - 2 Lugar: Vila São Paulo 
- 3 Lugar: Prado Velho

4 Lugar: Xaxim - 5 Lugar: 
Jardim Dom Bosco

Muitos irmãos puderam 
testemunhar através da ava-
liação eletrônica, as grandes 
bênçãos recebidas, tendo 
sido edificados e renovados 
espiritualmente, para a gló-
ria do Senhor.

Nosso louvor a Deus e 
agradecimentos a todos: Pr. 
Presidente, Ministério da 
IEADC, Pr. Márcio Vinícius, 
Superintendente de Educa-
ção Cristã, Pr. Ariel da Sil-
veira, Secretário Pr. Fábio 
Bitencourt, dirigentes de 
congregação, coordenadores 
regionais, equipe de volun-
tários auxiliares, superin-
tendentes de EBD, professo-
res, participantes em geral, 
diaconia, som/multimídia, 
preletores, equipe de louvor, 
cobertura fotográfica, Ev. 
Valdomiro Damas (divulga-
ção), CPAD (irmã Madalena 
Pimentel), por sua oração, 
apoio e participação, aguar-
dando desde já o 21º Semi-
nário.

Ev. Jorge Augusto Martins
Coordenador Geral 

da EBD 
IEADC
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ALTO TARUMÃ - I.D.A.
No dia 25 de agosto de 

aconteceu a terceira edição 
da IDA 2019, contando com 
25 corajosos membros da 
sede que deslocaram àquela 
congregação para distribuir 
a poderosa Palavra do Deus 
vivo, através da distribuição 
de 1.500 folhetos.

Às 14h teve início o culto 
das crianças, onde 13 crian-
ças ouviram histórias bíbli-
cas, louvaram, receberam 
docinhos e um kit de esco-
vação (pasta, fio, escova de 

dente).
O dirigente da congre-

gação, Ev. Natanael Sousa 
Affonso ficou responsável 
para posterior distribuição 
das 64 sacolas de doações 
arrecadadas, contendo di-
versos itens como roupas, 
brinquedos, alimentos não 
perecíveis, terno, chinelos, 
bolsas, calçados, cobertores, 
etc.

Às 15hs iniciou-se o culto 
ao ar livre em uma peque-
na praça próxima à congre-

gação que contou com um 
grupo de louvor composto 
de jovens da sede, além de 
louvores através um cantor 
local. 

Para coroar este traba-
lho, o Pr. Fabio Mariano de 
Oliveira ministrou a Palavra 
de Deus, que com o agir do 
Espírito Santo resultou em 
três almas aceitando Jesus 
Cristo como Senhor de suas 
vidas.

 EQUIPE DE EVANGELISMO

VILA MACEDO - CÍRCULO DE ORAÇÃO
Com uma fervorosa ora-

ção o Ev. Nilson Depetris, 
dirigente da congregação da 
Assembleia de Deus de Vila 
Macedo, deu a abertura à 8ª 
Confraternização do Círculo 
de Oração e do Conjunto Lí-
rio Celeste. 

O evento foi realizado nos 
dias 27 e 28 de julho de 
2019, e a missionária Rosi-
res Martines, da AD em Foz 
do Iguaçu (PR) foi a preleto-
ra em ambos os dias e a gló-
ria de Deus se manifestou 
abundantemente. 

A cantora Alana Araújo 
louvou a Deus com graça e 
unção. Várias congregações 
da região e vários visitantes 
fizeram-se presentes abri-

lhantando o evento. 
O departamento infantil 

da igreja fez uma partici-
pação especial, louvando a 
Deus juntamente com as ir-
mãs do Coral Lírio Celeste, 
momento este que levou a 
igreja a uma profunda refle-
xão, afirma a irmã Fernanda 
Almeida. 

“A festividade, além de 
promover a comunhão e o 
conhecimento através da 
Palavra de Deus, usou um 
tema muito abrangente, 
“A glória da segunda casa” 
(Ageu 2.9), pois a cada ano 
de evento, sentimos a evolu-
ção espiritual de cada inte-
grante e componente desse 
seleto grupo de oração”, as-

segura a irmã Gilmara De-
petris. 

Vivemos momentos em 
que a necessidade de se 
aproximar de Deus é cada 
vez maior. Despertar tem um 
profundo significado na obra 
de Deus e devemos atentar a 
vontade de Deus. 

“À equipe organizadora 
deste evento a nossa pro-
funda gratidão. À vice-coor-
denadora do COADC, irmã 
Rosane Ferreira, pela parti-
cipação. Concluímos pedin-
do ao Senhor Jesus que vos 
retribua”, ressalta a irmã 
Cristiane de Souza, líder do 
COADC - Vila Macedo

Texto: Ulisses Camargo
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A congregação da Assem-
bleia de Deus de Jardim Pri-
mavera, dirigida pelo Pastor 
Jeriel Vieira, realizou nos 
dias 20 e 21 de julho de 
2019 a 11ª Confraternização 
dos Adolescentes. 

O evento teve como tema: 
“Estamos verdadeiramen-
te adorando a Deus”? (João 
4.24), e os preletores con-
vidados foram, Missionária 
Rosires Martinez (AD Foz 
do Iguaçu) e Rafael Santos 
(Congregação do Hauer). 

A maestrina do conjunto 
vocal dos adolescentes, irmã 

Renata agradece aos vários 
irmãos e amigos, de outras 
congregações que estiveram 
prestigiando o evento.

“Foram dois dias de gran-
de alegria comunhão, júbilo 
e da manifestação da glória 
de Deus, Especificamente 
este ano houve um grande 
empenho de todos os envol-
vidos nesta confraterniza-
ção, porém fomos honrados 
em tudo, ornamentação da 
igreja, uniforme, preparação 
dos louvores e a ministração 
da palavra de Deus. Nossos 
sinceros agradecimentos 

pelo empenho e dedicação 
de cada irmão e irmão que 
contribuíram com suas va-
liosas presenças neste me-
morável evento. Investimos 
em nossos adolescentes pois 
acreditamos no potencial in-
dividual de cada um deles, 
pois são a igreja do hoje e do 
amanhã. A Deus seja a hon-
ra, glória e louvor”, afirma o 
casal Luciane e André Cor-
deiro, líderes da UNIAADC - 
Jardim Primavera.

Texto e fotos de: 
Ulisses Camargo

JARDIM PRIMAVERA - ADOLESCENTES

Nos dias 24 a 26 de agos-
to de 2019, foi realizada na 
congregação da Assembleia 
de Deus do Bacacheri, di-
rigida pelo Pastor Arlindo 
Santana a Confraternização 
do Círculo de Oração.

A ministração da palavra 
de Deus esteve à cargo da 
irmã Genilda Amorim, da 
Assembleia de Deus de Lon-
drina/PR e da irmã Rosana 
Ribeiro, de Curitiba.

Foram reuniões grande-

mente abençoadas e a pre-
sença de Deus pôde ser 
sentida pelos participantes 
através de salvação e reno-
vação espiritual.

BACACHERI – CÍRCULO DE ORAÇÃO
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BODAS DE DIAMANTE
No dia 03 de agosto o 

Pastor Wagner Tadeu dos 
Santos Gaby, Presidente da 
Igreja Evangélica Assem-
bleia de Deus em Curitiba, 
oficiou a cerimônia de “Bo-
das de Diamante” (60 anos 
de casamento) do Pastor 
José Ferreira da Silva e 
Mariana Ribeiro da Silva.

O evento que contou com 
a presença de familiares e 
amigos do casal, foi reali-
zado no Restaurante Ma-
dalosso em Curitiba onde 
todos puderam agradecer a 
Deus por esses 60 anos de 
uma união conjugal gran-
demente abençoada por 
Deus.

Rose Ferraz

MORADIAS PARANÁ - CÍRCULO DE ORAÇÃO
Nos dias 21 a 25 de agos-

to de 2019 foi realizada na 
congregação da Assembleia 
de Deus de Moradias Para-
ná, dirigida pelo Pastor Luiz 
Valdo de Macedo, a 26ª Con-
fraternização do Círculo de 
Oração e também comemo-
rou-se o aniversário do Coral 
Lágrimas no altar, que há 25 
anos louvam ao Senhor Je-
sus ininterruptamente. 

O tema escolhido para 
esta comemoração foi, “Mas 
a hora vem, onde estão os 
verdadeiros adoradores? 
(João 4.23). 

Os preletores convidados 
para ministrar foram: Pastor 
Natanael de Jesus, Salatiel 
Porto, irmã Luci Vaz e irmã 
Vera Lúcia de Oliveira, Coor-

denadora geral do COADC.
Foram cinco dias de co-

memoração para celebrar 
todos esses anos de vitórias 
e relembrar o empenho e de-
dicação das ex-maestrinas e 
ex-dirigentes que construí-
ram uma história real. 

“Impossível neste momen-
to, contabilizar todos os tes-
temunhos de bênçãos rece-
bidos através desses anos”, 
afirmam a irmãs Edna Ba-
tista e Edna Ferreira que fa-
zem parte da liderança. 

A dupla Marcelo e Prisci-
la da AD em Rio Branco do 
Sul, foram os cantores con-
vidados para este evento. 

“Celebrar a Deus e agra-
decê-lo por mais esta festivi-
dade especial foi a tônica do 

evento. Nossa gratidão tam-
bém a todos os colaborado-
res que se empenharam para 
que tivéssemos um grande 
evento, sendo este, coroa-
do com muitas bênçãos. Às 
maestrinas Eliane de Jesus, 
Edna Ferreira, Sirlei Macedo 
e Lurdinha Sloty, obrigado 
pelos hinos entoados e a de-
dicação ao Coral Lágrimas 
no Altar. Ao nosso Deus tri-
butamos a nossa alegria por 
todos esses anos em que a 
história foi construída, con-
clui a irmã Eliane de Jesus, 
líder do COADC em Mora-
dias Paraná.

Texto e fotos de: 
Ulisses Camargo
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7° CONGRESSO DE MULHERES DA IEADC
PROGRAMAÇÃO

26/10/2019 (sábado) – 14hs – Palestra: há um 
milagre em minha casa.
Palestrante: Psicóloga Luciléia Godoi (Almirante 
Tamandaré – PR)
18h30 – Abertura - Preletor: Pr Ângelo Galvão (Mogi 
Mirim – SP)  Participação Musical: Cantora Elisa 
Custodio ( Maringá-PR)

27/10/2019 (domingo) – 18h30 – Encerramento - 
Preletor: Pr Ângelo Galvão (Mogi Mirim – SP) - Parti-
cipação Musical: Cantora Elisa Custodio (Maringá-
-Pr).

Maria Aparecida dos Santos Gaby
Coordenadora do Departamento de Esposas de Obreiros

ANIVERSÁRIO IRMÃ MARIA GABY
No dia 18 de setembro a Igreja Assembleia de Deus, templo sede em Curitiba realizou 

culto em Ações de Graças pelo aniversário da irmã Maria Gaby (22/09), ocasião em que o 
templo esteve lotado, com centenas de imãs e irmãos que ali compareceram, para juntos 
agradecerem a Deus e cumprimentar a irmã Maria por mais um ano de vida.

No dia 18 foi oferecido um café colonial onde muitas irmãs, familiares e também alguns 
irmãos se reuniram para confraternizarem-se e homenagearem a aniversariante. 

Agendamento pelo site:
www.faculdadecristadecuritiba.com.br

Informações:

41 3232-3711
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FACULDADE CRISTÃ DE CURITIBA

Data: 26 e 27 de outubro de 2019
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