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Sob a coordenação da 
irmã Maria Aparecida dos 
Santos Gaby, foi realizado 
nos dias 26 e 27 de outubro 
o 7º Congresso de Mulhe-
res do Campo Eclesiástico 
da Assembleia de Deus em 
Curitiba – IEADC.

O evento foi realizado no 
templo sede e teve como 
tema: Jesus está voltando.

No sábado à tarde (26), 
a palestrante foi a irmã 
Luciléia Godoi (Psicóloga), 
da cidade de Almirante Ta-
mandaré/PR, que falou so-
bre o tema: Há um milagre 
em minha casa, destacando 
a importância da cura in-
terior (Hb 12.15). - Tendo 
cuidado de que ninguém se 
prive da graça de Deus, e de 
que nenhuma raiz de amar-

gura, brotando, vos perturbe, 
e por ela muitos se contami-
nem.

No sábado e no domingo 
(27) à noite, o preletor foi o 
Pastor Ângelo Galvão (Pre-
sidente da AD em Mogi Mi-
rim/SP), que foi usado pelo 
Senhor para ministrar uma 
palavra de edificação espi-
ritual e de despertamento, 
para que cada um se prepa-
re a cada dia, para a volta do 
Senhor Jesus.

No louvor, cooperou a 
cantora Elisa Custódio (Ma-
ringá/PR) convidada oficial, 
Coral Feminino Adoração 
e Louvor (templo sede), Co-
ral Vozes das Intercessoras 
(COADC Geral), Orquestra e 
Coral da Melhor Idade, Or-
questra Philadélphia (templo 

sede) e Coral Maranata que 
é composto por esposas dos 
obreiros da sede e demais 
voluntárias.

Neste Congresso, o Co-
ral Maranata se apresentou 
juntamente com a Orquestra 
Philadélphia, e, sob a regên-
cia do maestro Paulo Soares 
Queiroz, impactou a todos 
com inspirados e ungidos 
hinos de louvor ao Senhor.

A presença gloriosa do 
Espírito Santo de Deus pôde 
ser sentida e vidas foram al-
cançadas, reconciliando-se 
com a igreja e outras sendo 
salvas pelo poder da palavra 
e do louvor. Ao Senhor a gló-
ria e o louvor.

Veja mais fotos na página 03.

Coral Maranata

V.
 D

am
as



        
VOZ DA ASSEMBLEIA DE DEUS EM CURITIBA - Novembro / 2019

2IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM CURITIBA

PALAVRA DO PASTOR PRESIDENTE

VOZ DA ASSEMBLEIA DE DEUS 
EM CURITIBA

www.assembleiadedeus.org.br

Órgão Informativo da Igreja Evangélica 

Assembleia de Deus em Curitiba
Obs.: As matérias assinadas são de 

         responsabilidade dos autores!

Fundador:  Pr. José Pimentel de Carvalho

Presidente:  Pr. Wagner Tadeu dos Santos 
Gaby

Elaboração e Distribuição
Setor de Imprensa

Ev.  Valdomiro Damas Soares
04658 - DRT/PR

E-mail: imprensa.ad@gmail.com

Endereço para correspondência
Av. Cândido de Abreu, 367

Centro Cívico - Curitiba-Pr - CEP 80530-000

 Diagramação e Impressão
Ajir Artes Gráficas e Editora - Fone: (41) 3329-8803

Deus fez o impossível 
acontecer, criando o céu e 
a terra do nada (Gn 1.1; Hb 
11.2). Deus “chama as coisas 
que não são como se já fos-
sem” (Rm 4.17).

Levou Enoque diretamen-
te para o céu, sem morrer 
(Gn 5.22-24; Hb 11.5).

Permitiu que Sara, uma 
mulher idosa, de 90 anos, 
desse à luz um filho - Isaque 
(Gn 17.17; 18.10-14; 21.1-
5).

Tirou José do cárcere para 
ser governador de toda a ter-
ra do Egito (Gn 41.14-46). 
Tirou Israel da escravidão do 
Egito, por meio de milagres, 
sinais e prodígios extraordi-
nários, abrindo até caminho 
no mar para o seu povo pas-
sar (Êx 14.13-31). Guiou o 
povo por 40 anos no deserto, 
fazendo descer pão do céu, 
fazendo sair água da rocha, 
mandando carne para mi-
lhões de pessoas no deser-
to, servindo de guarda-sol 
de dia, protegendo o povo do 
sol quente por uma nuvem e 
servindo de lâmpada para o 
povo através de uma coluna 

de fogo à noite (SI 105.26-
45). Abriu caminho no meio 
do rio Jordão para o povo de 
Israel atravessar a pé enxuto 
(Js 3.14- 17). Deus converte 
os rios e o mar em terra seca; 
Ele também transforma a 
terra seca em manancial de 
águas (SI 66.6; 84.6). 

Derrubou as muralhas de 
Jericó, com apenas um grito 
do seu povo Israel (Js 6.20). 
O único pedaço da muralha 
que não caiu foi onde estava 
edificada a casa de Raabe.
Deus fez o impossível acon-
tecer, alterando o próprio 
Sistema Solar e Lunar para 
ouvir a oração de um simples 
servo seu (Js 10.12-13). O 
nosso Deus confundiu toda 
a Astronomia para atender 
ao pedido de Josué. Usou 
apenas 300 homens para 
destruir o grande e temeroso 
exército dos Midianitas (Jz 
7.7-25).

Deus concedeu a Sansão 
uma força sobrenatural, que 
com uma queixada de jumen-
to matou mil homens de uma 
só vez e derrubou um edifício 
fortalecido por colunas, com 
cerca de três mil pessoas so-
mente no teto, usando ape-
nas suas mãos (Jz 16.26-31; 
15.15-17). 

Usou um menino (Davi) 
para vencer Golias, um gi-
gante de quase três metros 
de altura (1Sm 17.4-58). 

Fez os corvos levarem car-
ne e pão para o profeta Elias; 
fez o azeite e a farinha da viú-
va de Sarepta se multiplicar; 
fez o filho da viúva ressusci-
tar; humilhou os profetas de 
Baal e fez descer fogo do céu 
(1 Rs 17.1-24; 18.1-46); por 
fim transportou Elias para o 
céu num carro de fogo com 
cavalos de fogo (2Rs 2.11). 

Através do ministério do 
profeta Eliseu, multiplicou 
o azeite da viúva para pagar 
uma Dívida deixada pelo seu 
marido; ressuscitou o filho 
da Sunamita, transformou 
águas más em águas saudá-
veis; purificou um leproso; 
fez o machado flutuar (2Rs 
2.12-25; 3.1-27; 4.1-44; 5.1-
27; 6.1-33; 7.1-20; 8.1-15; 
13.20-21).

Adiou a morte do rei Eze-
quias, em 15 anos, e fez o Sol 
retroceder 10 graus, como 
resposta do milagre (2 Rs 
20.1-11). 

Através do Espírito Santo, 
gerou seu filho, no ventre de 
uma virgem (Mt 1.18-23; Lc 
1.34-35). 

Através do ministério de 
Seu filho Jesus, foram reali-
zados muitos milagres: puri-
ficação de leprosos, cura de 
cegos, coxos, surdos, mu-
dos, paralíticos, libertação 
de oprimidos por espíritos 
imundos, acalmando tem-
pestades, multiplicando pães 
e peixes, ressuscitando mor-
tos (Nos 4 vangelhos).

Realizou muitos milagres 
pelas mãos dos Apóstolos (At 
2.43): A sombra de Pedro (At 
5.15);

Milagres extraordinários 
pelas mãos de Paulo (At 
19.11); lenços e aventais de 
Paulo (At 19.12); 

E é exatamente o que não 
pode humanamente aconte-
cer que Deus vai fazer acon-
tecer na sua vida. 

Creia e receba do Senhor, 
aquilo que para você é im-
possível (Lc 18.27). Declare 
pela fé, agora: O DEUS DO 
IMPOSSÍVEL NÃO DESISTIU 
DE MIM.

O DEUS DO IMPOSSÍVEL
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Ao Microfone, irmã Maria Gaby Maria Gaby, Edna Vieira e Vera Lucia

Luciléia GodoiJuciely, Lídia e Luciléia Godoi

Lídia, Jucélia, Juciely, Marcia, Luciléia, Maria Gaby e Vera Lucia Balões com mensagens Bíblicas

Vista Panorâmica, Coral e OrquestraCoral Maranata

Momento de Oração e QuebrantamentoPr. Auzias, Pr. Wagner e Pr. Marcio
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Vila Santana

A Congregação do Portão es-
teve reunida no dia 28 de se-
tembro de 2019, para juntos 
comemorarem o aniversário 
do seu dirigente, Ev. Agnaldo 
Vieira. O culto de agradecimen-
to a Deus pela vida do dirigen-
te, foi dirigido pelo Pb. Renaldo 
Gomes e contou com a partici-

pação de todos os departamen-
tos. O Pastor Wagner Gaby, foi 
o preletor da noite e agradeceu 
a Deus pela vida e pela dedica-
ção do Ev. Agnaldo Vieira. Ao 
final os presentes foram rece-
bidos para um jantar do salão 
social da congregação.

Portão

O Ev. Alceu Ferreira Lima, di-
rigente na congregação de Vila 
Santana, comemorou seu ani-
versário natalício no dia 21 de 
agosto de 2019. O Pastor Marcos 
Romano foi o preletor da noite. 
O culto em Ação de Graça foi 
dirigido pelo o Pb. Fernando de 
Almeida Rocha. Em suas pala-

vras de gratidão a Deus, o Evan-
gelista Alceu disse, “Agradeço 
ao meu Deus por sua fidelidade, 
pois sinto-me honrado em come-
morar este aniversário, ao lado 
da minha família, irmãos e ami-
gos e protegido pelas bênçãos do 
altíssimo”.

Bairro Hauer

No dia 19 de setembro de 2019 o Pastor Wagner Tadeu 
dos Santos Gaby, Presidente da Igreja Evangélica Assem-
bleia de Deus em Curitiba, oficiou a cerimônia de “Bo-

das de Ouro” (50 anos) 
do Pastor Aires Dutra 
Borges e Laura Xavier 
Borges. O evento con-
tou com a presença de 
familiares e amigos do 
casal. Agradecemos a 
Deus por estes 50 anos 
de feliz união conjugal.

BODAS DE OURO

No dia 16 de outubro, hou-
ve um culto em Ação de Gra-
ças na congregação da Assem-
bleia de Deus no bairro Hauer, 
em agradecimento por mais um 
ano de vida do Pastor Marcos 
Romano, dirigente da congrega-

ção. O Pastor Wagner Gaby, Pre-
sidente da IEADC foi o preletor e 
acompanhado de sua esposa, irmã 
Maria Gaby, parabenizaram o 
casal, pois ambos comemoram 
aniversário natalício na mesma 
semana.

AÇÕES DE GRAÇAS
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SEDE

SIPAT E BERÇÁRIO

Semana Interna de Pre-
venção de Acidentes no Tra-
balho

Atualmente a Igreja tem 
setenta e quatro empregados 
contratados. Pela legislação 
vigente temos obrigação de 
ter empregado certificado 
para coordenar a Comissão 
Interna de Acidentes de Tra-
balho - CIPA. 

Na IEADC este encar-
go está sob a responsabili-
dade da Arquiteta Jéssica 
Caroline Moraes. 

Uma das principais ativi-
dades da CIPA é promover 
uma semana de conscien-
tização sobre questões de 

saúde e segurança no tra-
balho, denominada Semana 
Interna de Prevenção de Aci-
dentes no Trabalho – SIPAT. 
As atividades da SIPAT deste 
ano foram conduzidas pela 
CIPA em conjunto com RH 
(Gines Henrique e Cláudia) 
com apoio administrativo da 
Diêille.

O Tema da SIPAT neste 
ano foi direcionado à saúde 
do trabalhador. Começaram 
com um exame médico pe-
riódico diferenciado e com 
mais itens a serem analisa-
dos pelos médicos terceiriza-
dos. 

A partir daí tivemos as 

seguintes palestras: Segu-
rança no Trabalho, com a 
Arquiteta Jéssica; Saúde 
Mental, com a Psicóloga (e 
funcionária) Quesia Mattos; 
Saúde Bucal, com a em-
presa Dental Une; Palestra 
Nutricional, com a Nutricio-
nista (e membro da Igreja) 
Jaqueline Silva; Primeiros 
Socorros, ministrada pela 
empresa Santiago, Saúde 
Ocupacional; e, finalmente, 
duas palestras uma para as 
mulheres, Saúde da Mulher 
e outra para homens, Saúde 
do Homem ministrada pela 
empresa RCP Ocupacional.

Um desejo antigo da dire-
toria da IEADC era ter, na 
sede, um berçário para que 
as mães com bebês que pre-
cisam de atendimento du-
rante o culto pudessem ter 
um lugar diferenciado e se-
guro. 

No domingo, dia 20 de ou-
tubro, a estrutura já esta-
va pronta e disponibilizada. 
Além de três trocadores, o 
berçário dispõe de um mi-
cro-ondas, uma geladeira, 
dois berços e duas cadeiras 
para amamentação. 

As mães durante o uso 
do berçário poderão acom-
panhar o culto por meio de 
um monitor que replica as 
imagens dos telões da nave 
principal.

O ambiente está localiza-
do no fundo do templo, na 
sala que era utilizada pela 
UMADC/sede e o Apoio Fe-
minino. 

O ambiente, em razão da 
estrutura de amamentação, 
será de uso exclusivo das 
mulheres.

A administração da Igreja 

já disponibilizou o ambien-
te para o Co-Pastor da sede, 
Pastor Marcio Vinícius que 
designará quem ficará res-
ponsável pelas atividades do 
berçário.

Pastor Ariel da Silveira
Diretor Administrativo

 da IEADC

SIPAT

BERÇÁRIO
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A Regional Tatuquara que 
é composta por 10 congre-
gações e uma sub-congre-
gação, realizou no dia 04 de 
outubro a 1ª Vigília de Ca-
sais e Família. 

O evento foi realizado nas 
dependências da congre-
gação de Moradias Paraná, 
informa o irmão Antonio 
Damazo, líder local do de-
partamento da família. 

O tema foi, “Família sa-
rada pelo derramamento do 
Espírito Santo” (Joel 2.28) e 
o preletor foi o Pastor Clau-
dio Gama (RJ). 

O evento contou com a 
participação de vários obrei-
ros de outras congregações, 
incluindo o Pb. Salim do 

Carmo e sua esposa Mary 
e também o Pb. Diógenes 
Lima, respectivamente coor-
denador e vice-coordenador 
geral do DECADC. 

“Louvamos a Deus por 
esta nova experiência, de 
unirmos as famílias em tor-
no de um único propósito, o 
de adorar a Deus e clamar 
por um despertamento”, 
afirma o Pastor Luiz Valdo 
de Macedo, dirigente da con-
gregação de Moradias Para-
ná. 

“Glorificamos a Deus por 
todos os participantes desta 
primeira vigília, acreditan-
do que teremos outras neste 
formato. Hoje a igreja des-
fruta de um desenvolvimen-

to dinâmico e é constituída 
por departamentos em que 
cada um dedica-se a fazer 
o melhor para o reino dos 
céus, porém todos buscam 
os mesmos objetivos: cres-
cimento espiritual, união e 
a preservação de suas famí-
lias. O DECADC local tem 
esta missão de dar o suporte 
necessário”, afirma o irmão 
Luiz Moro e a irmã Vanusa, 
coordenadores do DECADC 
na regional Tatuquara. 
(DECADC – Departamento 
de Casais da Assembleia de 
Deus em Curitiba).

Texto e fotos de: 
Ulisses Camargo

REGIONAL TATUQUARA - DECADC

BAIRRO NOVO 3 - CÍRCULO DE ORAÇÃO
Sob o tema, “Mas rece-

bereis a virtude do Espirito 
Santo” (At 1.8a), a congrega-
ção da Assembleia de Deus 
em Bairro Novo 3, realizou 
nos dias 19 e 20 
de outubro o 24° 
Encontro do Cír-
culo de Oração e 
Aniversário do Co-
ral Novo Amanhe-
cer. 

Os pregadores 
convidados foram, 
Pastor Marcelo 
Silva (Campina 
Grande do Sul) e 
a irmã Maria de 
Mattos (Rio Bran-
co do Sul), que 

ministraram sob a unção do 
Espírito Santo. 

Vários irmãos foram reno-
vados com o Espírito Santo 
e vidas foram libertas pelo 

poder da Palavra. 
Agradecemos ao Senhor 

nosso Deus e também à Co-
ordenação do Departamento, 
na pessoa das irmãs, Carol 

Kinaki e Cleunice 
Tenório (dirigen-
tes), e Miriam 
Matos e Dayane 
Jolondek (Regen-
tes). 

Ev. Wanderlei 
Domingues  

Dirigente da 
Congregação
Fotos: Dara 

Sibaldelli
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Jesus nosso Mestre nos 
ensinou diversos exemplos 
de como agregar pessoas 
para seu reino sem mesmo 
convidá-las. Ele foi perito em 
nos mostrar amor e cuidado 
sem ao menos falar de amor, 
como em Lucas 9.10-17, 
onde Jesus se compadece 
daquela multidão e oferece, 
após um ato milagroso, ali-
mentação para todos. 

Assim como Jesus, não 
podemos nos limitar apenas 
à salvação da alma. Pode-
mos ir além e para isso é ne-

cessário que os alcançados e 
transformados possam lem-
brar que antes de serem al-
cançados pelo poder trans-
formador do evangelho, 
também tinham diversas 
outras necessidades. 

Se hoje foram supridas, 
logo, estamos agora em bus-
ca daqueles que tem fal-
ta não apenas de salvação, 
mas também de acolhimen-
to, compreensão, respeito, 
carinho ou através de uma 
ação social como nas fotos 
deste texto, realizada no dia 

12 de outubro.
Os participantes do Pac-

to de Lausanne, ocorrido na 
Suíça em 1974 reforçaram a 
necessidade de seguirmos o 
exemplo de nosso Mestre Je-
sus que não apenas pregou, 
mas deu pão, alegria, se pre-
ocupou com os aspectos so-
ciais, emocionais, intelectu-
ais e espirituais. 

Texto: Pastor Ivan Luiz Rosa
           Dirigente da Congregação
        Fotos de: Ulisses Camargo

VILA SANTO ANTONIO - AÇÃO SOCIAL

JARDIM GRANADA - ADOLESCENTES
O Pastor Rogério Marçal, 

dirigente da congregação da 
Assembleia de Deus do Jar-
dim Granada, fez a abertura 
oficial da 7 ª Confraterniza-
ção dos Adolescentes, reali-
zada nos dias 08 e 09 de se-
tembro. 

O Evento teve um tema 
muito sugestivo, “Metanoia - 
Por uma mudança na mente 
e no caráter” (Rm 12.2) e os 
preletores do evento foram 
os Pastores, Neilson Silva e 
Wanderson Bisnaga. Foram 
dois dias da manifestação 

da glória de Deus, através 
da palavra ministrada. 

“Somos gratos a Deus por 
permitir concluirmos mais 
uma etapa neste ano de 
2019. Como visão de futu-
ro, esperamos dias melhores 
para os nossos adolescen-
tes, livre de qualquer ensi-
namento contrário à pala-
vra de Deus. Permanecendo 
sempre os ensinamentos de 
Deuteronômio 6.6,7. “E es-
tas palavras que hoje te or-
deno estarão no teu coração; 
e as intimarás a teus filhos 

e delas falarás assentado em 
tua casa, e deitando-te, e le-
vantando-te”. 

‘‘A você irmão em Cristo, 
aos pais e toda a liderança 
local, deixamos nossa pa-
lavra de agradecimento por 
mais um ano de muitas vitó-
rias ao lado dos nossos ado-
lescentes. A honra é para o 
Senhor Jesus’’, afirma a 
irmã Priscila Armstrong lí-
der da UNIADC Jardim Gra-
nada.

Texto: Ulisses Camargo
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VILA GUILHERMINA - 54 ANOS

No início da evangeliza-
ção não havia um templo fí-
sico, porém, a irmã Helena 
Borba, realizava o trabalho 
de evangelização no bairro.

Os cultos eram realizados 
ao ar livre, em frente a casa 
dos irmãos Loresval e Dora 
Grein. A irmã Rosinha, foi 
quem implantou o trabalho 
do Círculo de Oração em sua 
residência.

No ano de 1965 foi aluga-
do uma sala para realização 
dos cultos, sendo que este 
salão foi utilizado por dois 
anos e então foi sugerida a 
compra de um terreno, po-
rém os recursos financeiros 
eram limitados para aquisi-
ção. 

Foi então que a irmã Dila 
Elhke fez uma proposta ao 
Pastor José Pimentel de 
Carvalho, Presidente da AD 
em Curitiba, na época, para 
a compra do terreno, e ela 
pagaria a metade. O pastor 
concordou e assim foi fei-
to. Com a aquisição do ter-
reno, foi então construído 
o templo de madeira, que 
teve sua inauguração no dia 
18/02/1967. 

Consta que as primeiras 
conversões foram da Famí-
lia Elhke, sendo a matriar-
ca a irmã Dila, e seus fi-
lhos, Joana D’ark, Daura e 
Cesar Elhke, que perma-
necem como membros des-
ta congregação até o dia de 
hoje.

Também consta que o pri-
meiro dirigente foi o Pastor 
Orlando Maciel, e, sendo na 
época, responsáveis pela te-

souraria, os irmãos Arildo e 
irmã Dora. Foi implementa-
do na congregação o depar-
tamento do Círculo de Ora-
ção que teve como dirigentes 
as irmãs, Olga Pulko Grein e 
Dora Grein. 

A obra começou a cres-
cer e os primeiros músicos 
chegaram. O irmão Lores-
val Grein assumiu o depar-
tamento de música, sen-
do auxiliado pelos irmãos 
Dionísio e Heitor, ambos no 
violão, Dora no acordeon e 
Loresval no bandolim. O pri-
meiro coral misto teve início 
em 1969, tendo como ma-
estro o irmão Ariel Portugal, 
seguido pelos irmãos, João 
Evangelista, Loresval Grein, 
Osmar Schimidt, Eliane 
Grein, Cesar Elhke e Joana 
D’Arc Elhke.

A irmã Dora Grein foi a 
responsável pelo trabalho 
com a Juventude, realizan-
do peças teatrais nas festi-
vidades de Natal e Páscoa e 
também ensinando acorde-
on aos jovens, além de ser a 
professora da Escola Bíblica 
Dominical.

A obra foi crescendo, vá-
rias almas renderam-se aos 
pés do Senhor Jesus e novos 
irmãos chegaram para con-
gregar. 

Vários obreiros dirigiram 
esta congregação, são eles: 
Nelson de Paula, Antonio 
de Pádua, Almir Ferreira, 
Zacarias, Rogério, Raul de 
Oliveira, Antonio Ribei-
ro, Lindomar, Norué, Lucio 
Marcolino, João Marques, 
Aroldo Antunes e Raul Fer-

nandes (que foi dirigente por 
duas vezes).

No ano de 1986 foi cons-
truído o templo de alvenaria. 
A contribuição dos irmãos, 
Vanderlei, Davi Zaranski, 
irmã Eldetrauth Grein e de-
mais membros foi importan-
tíssima para o sucesso da 
construção. 

Com o templo novo inau-
gurado, os seguintes di-
rigentes foram: Gumer-
cindo, Valdecir de Jesus, 
Edmilton Bispo, Juarez 
Santana, Marcos de Olivei-
ra, Cesar Batista.

A partir da década de 90 
a congregação vem receben-
do novos investimentos de 
reforma e ampliação, tanto 
interna como externa, para 
melhor acomodar membros 
e congregados.

O 54º Aniversário do Tem-
plo de Vila Guilhermina foi 
comemorado nos dias 17 
e 18 de agosto de 2019, e 
também o aniversário da Or-
questra Ágape, sendo prele-
tores do evento os Pastores, 
Misael Passos e Gessé Luiz 
Rosa. Nossa homenagem 
sincera aos ex-dirigentes e 
seus familiares pela genero-
sa contribuição em conduzir 
o rebanho do Senhor nosso 
Deus.

À Ele toda honra, glória e 
louvor.

Evangelista Jaques 
Henrique Martins

Atual Dirigente da Congregação
Texto: Eliane Grein e 

Ulisses Camargo

Histórico
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VILA AMERICANA - CORAL
A congregação da Assem-

bleia de Deus de Vila Ame-
ricana, dirigida pelo Pastor 
Edmundo Schilling de Sou-
za, esteve em festividade 
para celebrar o 38º aniversá-
rio do Coral Oásis do Amor. 

O Evento foi realiza-
do no dia 15 de setembro 
de 2019 e teve como tema: 
“O mais simples de todos, 
mas, aquele no qual Deus 
tinha prazer”, (Atos 15.16 a) 

A confraternização contou 
com a participação do Trio 
Félix, Orquestra VibraSom 
(templo sede) e o preletor 
da noite foi o Pastor Ariel da 
Silveira, Diretor Administra-
tivo da IEADC. 

Vários amigos, irmãos em 
Cristo de outras congrega-
ções e ex-coralistas estive-
ram participando do culto de 
adoração e gratidão a Deus 
por todos os anos de vitória 

e louvor. 
“Nossos agradecimentos 

à direção da congregação, 
pelo apoio a este Coral, aos 
ex-maestros que contribu-
íram com o crescimento e 
aperfeiçoamento musical 
dos coralistas e a todos os 
componentes pelo esforço e 
dedicação”, finaliza a irmã 
Andréia Souza, maestrina. 

Texto: Ulisses Camargo

PARQUE TANGUÁ – CÍRCULO DE ORAÇÃO
Nos dias 12 a 14 de ou-

tubro a congregação da As-
sembleia de Deus do Parque 
Tanguá, dirigida pelo Ev. 
Ozéias Ramos, realizou a 
18ª Confraternização do Cír-
culo de Oração, sob o tema: 
“Mulheres envolvidas pelo 
Espírito Santo” baseado em 
Lucas 1.35.

Nos dias 12 e 13, a pala-
vra do Senhor foi ministrada 
pela irmã Sara Salles (Almi-

rante Tamandaré). No dia 
14, ministrou o Pr. Marcelo 
Silva (Rio Branco do Sul).

Abrilhantaram esse even-
to algumas congregações, 
como: Mercês, Copel, Jar-
dim Arroio, Sede (Lurdes 
Alcântara, Dione e Lóide Le-
mes), Conjunto Pedras Pre-
ciosas, de Almirante Taman-
daré. E nos honraram com 
a presença as irmãs: Maria 
Gaby, Cláudia Gaby, Vera 

Lúcia, coordenadora Ge-
ral COADC, Miriam Ventre, 
Lena Campese e Ivone.

Com a presença marcan-
te do Espírito Santo que nos 
envolveu, tivemos reconci-
liações e vidas impactadas 
por Jesus.

As dirigentes Mara Siquei-
ra e Keila Ramos agradecem 
a todos os amados irmãos 
pela presença.

Keila Ramos
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Aconteceu nos dias 28 
e 29 de setembro, na con-
gregação da Assembleia de 
Deus de Alto Tarumã, a qual 
é dirigida pelo Pb. Natanael 
Affonso, a Confraternização 
anual do Departamento In-
fantil Cordeirinhos de Cris-
to, cujo tema foi: “Deus ouve 
a minha oração”. 

O Evento contou com a 
cooperação da “Tia” Sonia, 
2ª Coordenadora da UIADC 
e da congregação Copel. 

O Departamento Infantil 
está sob responsabilidade 
das irmãs Priscila Morais e 
Luciene Freitas e a regente é 
a irmã Maria Eduarda Jacó.

Estamos gratos a Deus 

pela manifestação do seu 
poder nos dois dias de fes-
tividade e agradecemos tam-
bém o apoio da nossa UIADC 
Geral e a todos os que tem 
apoiado nossas crianças.

Roselaine Affonso

ALTO TARUMÃ – INFANTIL

As comemorações pelos 
15 anos da UMADC Jardim 
da Ordem foram marca-
das por um poderoso aviva-
mento, afirma o Ev. 
Rubens Junior que 
é o dirigente na con-
gregação. 

O evento foi rea-
lizado nos dias 28 
e 29 de setembro e 
teve como tema: “Já 
não vivo eu, Cris-
to vive em mim” 
(Gálatas 2.20) e os 
preletores para este 
evento foram o Pb. 
Nicolau Amorim e 
Felipe Freitas. 

Foram duas noi-
tes da manifestação 
da glória de Deus. A palavra 
foi direcionada aos jovens e 
impactou muitas vidas, tra-
zendo o despertamento para 
a igreja local. 

O Conjunto Vocal Fila-
délfia participou ativamente 
todos os dias, entoando hi-
nos de louvores ao nosso rei 

Jesus, relata a regente, irmã 
Anna Ris, que também ocu-
pa o cargo de segunda líder. 

“Neste momento especial 
da nossa juventude, gosta-

ríamos de agradecer o em-
penho de cada jovem que 
participou ativamente e nos 
ajudou na caminhada. Aos 

ex-líderes e ex-
-regentes, nos-
sa palavra é de 
gratidão, pois 
vocês constru-
íram esta his-
tória. À minha 
dedicada espo-
sa Magali, por 
estar ao meu 
lado em todos 
os momentos. 
Ao nobre irmão 
Ismael Ris, pelo 
apoio incondi-
cional na lide-
rança”, finaliza 

o Pb. Leandro Ferreira, líder 
da UMADC-Jardim da Or-
dem.

Texto: Ulisses Camargo

JARDIM DA ORDEM - JOVENS
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VILA SANTA CELESTE - JOVENS
A congregação de Vila 

Santa Celeste, dirigida pelo 
Pastor Jeronimo Antunes 
dos Santos, esteve em festi-
vidade nos dias 14 e 15 de 
setembro. 

O evento foi para celebrar 
a 42ª Confraternização da 
Mocidade e do Vocal Voz e 
Paz. O tema para este evento 
foi, “Soldado que milita, não 
se embaraça com as coisas 
desta vida” (2 Tm.2.4). 

Os Pastores Neideval Boy 

e João Carlos Alves da Silva, 
ministraram com ousadia a 
Palavra do Senhor e Michel 
Lopadela e o Dc. Denilson 
Nunes, foram os cantores 
convidados. 

“Deus, em sua infinita mi-
sericórdia tem abençoado os 
jovens e sua igreja em todas 
as áreas e hoje ela experi-
menta um crescimento forte 
e vigoroso. Com uma direto-
ria forte, um ministério lo-
cal edificado e departamen-

tos atuantes, a congregação 
tem avançado em todas as 
direções. Nossa gratidão 
aos companheiros que nos 
auxiliam, Jessé Cerqueira, 
Rogério da Silva, Ezequiel 
Santos e todos os com-
ponentes do Vocal Voz e 
Paz”, afirma o Dc. Jurandir 
Batista Júnior, Líder da 
UMADC de Vila Santa Ce-
leste.

Texto: Ulisses Camargo
Fotos: Josiane Barroso

A congregação da Assem-
bleia de Deus de Vila Tingui, 
dirigida pelo Pastor Dativo 
de Oliveira, realizou nos dias 
19 e 20 de outubro a 54ª 
Confraternização do Círculo 
de Oração e comemorou o 
aniversário do Coral Vasos 
de Bênçãos.

O evento teve como tema: 
“Mulheres preparadas para 
o arrebatamento” (Mt 25.13) 

e a ministração da palavra 
de Deus esteve à cargo da 
irmã Mari, AD de Itajai/SC, 
de onde também veio um 
grupo que louvou ao Senhor 
com belos hinos.

Ainda no louvor, além do 
Coral local (aniversariante), 
cooperou o Coral Feminino 
Adoração e Louvor, do tem-
plo sede da IEADC, o qual 
tem como regente a maestri-

na Edena de Moura e Costa 
Oliveira.

O Círculo de Oração da 
congregação do Tingui tem 
como dirigentes as irmãs, 
Eliane Vargas, Deilde de 
Assis e Carola Medina, a co-
ordenadora é a irmã Anadir 
Paullus de Oliveira. A maes-
trina do Coral Vasos de Bên-
çãos é a irmã, Michelle de 
Souza Melo.

VILA TINGUI – CÍRCULO DE ORAÇÃO
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PRIMEIRO ENCONTRO DE JUNIORES
No dia 12 de outubro, 

a Igreja Evangélica As-
sembleia de Deus, templo 
sede em Curitiba, realizou, 
sob a coordenação do Pb. 
Claudionor Soares e sua es-
posa, Mirian, o 1º Encontro 
de Juniores.

O evento que teve como 

tema, Êxodo 33.18 “...Mos-
tra-me tua glória”, contou 
com o total envolvimento 
dos Juniores, tanto na Or-
questra como no Coral, lei-
tura oficial e recolhimento 
das ofertas, todos louvando 
a Deus com entusiasmo.

O preletor convidado para 

ministrar a palavra de Deus 
foi o Pastor João Silva, diri-
gente da congregação do Ca-
juru.

Ensina a criança no ca-
minho em que deve andar, e 
ainda quando for velho, não 
se desviará dele (Pv 22.6)

CONGRESSO DE MISSÕES

Nos dias 08 a 10 de novembro, teremos em nosso templo sede o 41º Congresso de Missões. 
Participação das congregações de nosso Campo Ministerial, grupos musicais, corais e orquestras. 
Domingo de manhã teremos culto da manhã missionária. Todos são benvindos. 
Teremos pastores convidados para trazerem da parte de Deus, mensagens edificantes para os 
nossos corações. 
Participe financeiramente dos nossos projetos missionários. Seja um contribuinte.

Pr. Rui Lemes - Superintendente de Missões
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