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A congregação da Assem-
bleia de Deus de Vila Ame-
ricana esteve reunida no dia 
25 de novembro para juntos 
agradecerem a Deus pela 
vida do Pastor Edmundo 
Schilling de Souza. 

O culto em Ações de Gra-

ças comemorou o seu ani-
versário natalício de 95 anos 
e também os 35 anos de 
pastoreio à frente da congre-
gação. O preletor foi o Pastor 
Wagner Tadeu dos Santos 
Gaby, Presidente da IEADC.

Vários obreiros de outras 

congregações e a Diretoria 
Executiva da IEADC, esti-
veram no evento para para-
benizá-lo e agradecerem a 
Deus pela sua dedicação ao 
ministério. 

Ações de Graças

No segundo ato, como o 
Pastor Edmundo já havia 
manifestado o desejo de en-
tregar a congregação e fez 
isso através do Conselho 
Eclesiástico, o Pastor Gilmar 
Antonio de Andrade, Supe-
rintendente de Administra-
ção Ministerial e Congre-
gações, deu posse ao novo 
dirigente da congregação de 

Vila Americana, Pastor Ney 
Silva, que até então dirigia a 
congregação do Pilarzinho. 

O Pastor Wagner Gaby, 
agradeceu ao Pastor Edmun-
do pelos anos de dedicação, 
convidou seus familiares 
para estarem junto ao púlpi-
to para receberem a oração 
que foi proferida pelo Pas-
tor Catharino Nunes Pires, 

o qual, no dia 30/08/1984 
deu posse ao Pastor Edmun-
do na congregação de Vila 
Americana.

O Pastor Edmundo, visi-
velmente emocionado, agra-
deceu a manifestação de ca-
rinho de todos os presentes.

Texto e fotos de: 
Ulisses Camargo

Posse
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PALAVRA DO PASTOR PRESIDENTE

No site http://www.adventis-
tas.com, encontrei o título aci-
ma, o qual resolvi transcrevê-lo 
neste Informativo, para adver-
tência aos pais cristãos.

Os livros de Harry Potter es-
tão na lista dos números 1 mais 
vendidos nos USA hoje. Harry 
Potter é a criação de uma pro-
fessora do Reino Unido que pro-
move a feitiçaria e o satanismo.

Harry é um feiticeiro de 13 
anos de idade, que blasfema 
abertamente contra Deus e con-
tra Jesus, promovendo a feitiça-
ria seguida de vingança contra 
qualquer um daqueles que o de-
saponte. 

O livro ILHA dá exemplos de 
como fazer rituais com palavras 
de magia e invocação de poderes 
demoníacos, e vem até mesmo 
com a bibliografia completa das 
obras citadas, em anexo.

Isto é uma porta aberta para 
as crianças entrarem no lado 
mais escuro e demoníaco do 
mal. O problema é que os pais 
não têm feito uma revisão do 
tipo de material que seus fi-
lhos estão lendo, e na verdade, 
se olharem somente o título do 
livro, parece realmente ser sem 
nenhuma ofensa.

Veja a seguir, algumas decla-
rações de leitores que já foram 
influenciados por essa literatu-
ra:

“Os livros de Harry Potter são 
o máximo, porque me ensinam 

sobra magia e como você pode 
usar isso para controlar as pes-
soas e ter vingança sobre seus 
inimigos. Eu quero aprender ‘A 
Praga dos Cruciatos’ para fazer 
sofrer a minha professora de Ci-
ências, por ter me dado uma nota 
baixa”- disse Craig Nowell, um 
garoto de 10 anos recém conver-
tido à “NOVA ORDEM SATÂNI-
CA DO CÍRCULO NEGRO”, em 
Hartland, Wisconsing.

Veja o que disse uma garo-
ta de apenas 6 anos quando foi 
indagada a respeito do seu per-
sonagem favorito: “Harmonie 
é minha preferida porque ela é 
esperta e tem um gatinho. Jesus 
morreu porque ele era um fraco e 
um estúpido”, disse Jéssica Leh-
man, da Carolina do Sul.

E aqui está a declaração de 
Ashley, de 9 anos de idade, tí-
pica média de idade dos leitores 
de Harry Potter: “Eu acreditava 
no que eles me ensinavam na 
escola dominical da igreja. Mas 
os livros de Harry Potter me mos-
traram que a magia é real, é algo 
que eu posso aprender a usar 
agora, e que a Bíblia não é nada, 
mas apenas um livro de mentiras 
chatas”. E então mostrou como 
invocar “CEREBEUS” com pala-
vras de magias engraçadas do 
livro, que é um cão de caça de 
três cabeças do inferno...

Isto prendeu a sua atenção? 
Se não, que tal a declaração de 
um auto-sacerdote da Primei-
ra Igreja de Satanás em Salém, 
Massachusets, nos Estados 
Unidos: “Harry é um enviado dos 
deuses para a nossa causa. Uma 
organização como a nossa pros-
pera com esse sangue novo e nós 
temos tido mais pessoas se jun-
tando a nós nestes dias do que 
podemos lidar, e é claro, a maio-
ria delas é muito jovem e ainda 
são virgens, o que para nós é re-
almente muito suculento!”

Em 1995 as pessoas que bus-
cavam abertamente a adoração 
a Satanás estava em torno de 
100.000. Este número tem cres-
cido em torno de 14.000.000 
aqui nos USA, o que na maioria 
são crianças e adultos jovens.

As crianças têm sido bombar-
deadas com todo o tipo de ação, 
aventura, suspense e terror na 
TV e no cinema, que nada mais 
do que Hollywood possa produ-
zir não lhes dará o “poder má-
ximo”. 

Os pais têm negligenciado o 
que os filhos estão lendo e o que 
estão fazendo e simplesmente 
se sentem satisfeitos “porque o 
nosso pequeno Johnnie está tão 
interessado na leitura...” e os 
educadores norte-americanos 
estão empurrando esses lixos 
aos nossos filhos sem nenhuma 
advertência dos conteúdos ou 
dos efeitos nas suas mentes e 
vidas.

E finalmente a declaração 
da própria autora J.K.Rowling, 
quando foi indagada sobre a 
oposição dos cristãos aos seus 
livros:

“Eu acho que é absolutamen-
te vergonhoso protestar contra 
livros infantis e alegar que eles 
estão ludibriando e levando as 
crianças para Satanás”, disse 
Rowling a um repórter do London 
Times numa entrevista. “As pes-
soas deveriam ser gratas a eles 
por isso! Estes livros levam as 
crianças a entender que o fraco 
e idiota Filho de Deus não passa 
de uma brincadeira vivente e que 
será humilhado quando a chuva 
de fogo realmente começar a cair, 
enquanto isso, nós, os servos fi-
éis do Senhor das Trevas vamos 
rir e celebrar com danças a nos-
sa vitória”. 

A melhor maneira de evitar 
que as nossas crianças sejam 
confundidas por Harry Potter e 
seduzidas pelas fantasias más, o 
que é muito pior, é colocar à dis-
posição delas a boa literatura, e 
também a fantasia boa, como, 
por exemplo, o livro O peregrino, 
de João Bunyan. 

Todavia, nenhuma literatura 
substitui a Bíblia Sagrada, a po-
derosa Palavra de DEUS.

“Educa a criança no caminho 
em que deve andar; e até quando 
envelhecer não se desviará dele 
(Pv 22.6). 

HARRY POTTER PROMOVE SATANISMO ENTRE CRIANÇAS
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COPEL - JOVENS
Com o tema: “Produz em 

mim teu fruto” parafrasean-
do Gálatas 5.22ª, foi realiza-
da nos dias 19 e 20 de outu-
bro de 2019 na congregação 
da Assembleia de Deus Co-
pel, dirigida pelo Pastor Ar-
lindo Vieira da Silva, a Con-
fra-Jovem. 

Os líderes Marcelo e Vi-
viane Wrobel louvam a Deus 
pela vida do Pastor Arlindo e 
sua esposa irmã Edna pelo 
apoio e incentivo na reali-

zação deste trabalho que foi 
coroado com a poderosa ma-
nifestação do Senhor!

Os preletores convidados 
foram, Pastor Sadrac Perei-
ra (Campina Grande do Sul 
– PR) e a irmã Lanusia dos 
Santos (Marabá – PA) que 
ministraram de forma pode-
rosa, trazendo quebranta-
mento, salvação e renovo a 
toda juventude e irmãos pre-
sentes.

Louvamos a Deus pelo 

apoio da coordenação da 
UMADC Geral e Regional e 
pela expressiva cooperação 
das congregações de Ouro 
Fino (Paranaguá), Vila Es-
perança, Planta Paraíso, Ba-
cacheri, além do coral Mãos 
Ungidas, na coordenação da 
irmã Siléia, que louvaram de 
forma impactante. 

Seguimos em frente de-
terminados a produzir bons 
frutos para a glória do Se-
nhor! 

BOA VISTA - CRIANÇAS
Nos dias 19 e 20 de outu-

bro de 2019 foi realizada a 
17ª ConfraKids na congrega-
ção da Assembleia de Deus 
do Boa Vista, com o tema: 
Somos Príncipes e Princesas 
Herdeiros de um Reino Eter-
no (Apocalipse 3.12).

Foram dias de bênçãos, 
onde pudemos sentir a pre-
sença do Senhor. 

O evento foi realizado sob 
a coordenação das irmãs, 
Elizete da Silva e Sonia Pau-
la Bara e as preletoras fo-
ram, “Tia” Bika, de Londrina 
(PR) e “Tia” Day Moraes, de 
Curitiba PR. 

Regência da Irmã Zenir 
Biora do Coral Infantil Bem-
-aventurados, toda a igreja 
foi envolvida, músicos, jo-

vens, adolescentes e back-
-vocal, todos em uma só voz 
dizendo: Ele vem! 

Agradecemos a coopera-
ção da UIADC Geral na pes-
soa da irmã Damares Aza-
rias e todo o apoio do nosso 
Pastor, Edson Cândido da 
Silva que é o dirigente da 
congregação.

VOZ DA ASSEMBLEIA DE DEUS 
EM CURITIBA

www.assembleiadedeus.org.br
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VILA MACEDO
A congregação da Assem-

bleia de Deus de Vila Ma-
cedo, dirigida pelo Ev. Nil-
son Depetris, realizou nos 
dias 21 e 22 de setembro de 
2019, a 8ª Confraternização 
de Jovens e Adolescentes.

O tema escolhido foi: 
“Morrer para o mundo e vi-
ver para Jesus” (1 João 2.15) 
e os preletores convidados 
para ministrar foram, Thia-
go Turim e Melina Rossi. Os 
cantores que louvaram ao 
Senhor Jesus foram, Nico-

li Motim, Camila Cristina e 
José Carlos e Ana Paula. 

Nesses dois dias, a glória 
do Senhor pôde ser sentida e 
o seu agir resultou em várias 
decisões a Cristo e também 
reconciliações daqueles que 
estavam afastados do cami-
nho do Senhor, totalizando 
doze vidas que firmaram um 
propósito de servir ao Se-
nhor Jesus. 

“Nossos agradecimentos 
a todos os Jovens e adoles-
centes pela dedicação, esfor-

ço e empenho com a obra do 
Mestre Jesus, à nossa irmã 
Rosiane Franco, pela regên-
cia do Coral e dedicação aos 
louvores, à direção da con-
gregação pelo apoio, aos 
obreiros e a todos os mem-
bros”, conclui a irmã Kele 
Regina da Cruz, líder dos 
Jovens e Adolescentes.

Texto: Ulisses Camargo
Fotos: AD Vila Macedo

VILA PIRATINI – JOVENS
Nos dias 07 e 08 de setembro de 2019, foi rea-

lizada na congregação da Assembleia de Deus de 
Vila Piratini, dirigida pelo Pb. Ebenézer Marinho, 
a Confra-Jovem, sob o tema: “Quebrando limites” 
baseado em 2 Coríntios 12.9. Foram 2 dias em que 
o Senhor falou com seu povo de maneira especial, 
teve renovo, lágrimas e muita graça de Deus! 

No sábado o ministrante da palavra foi o Pb. 
Alexandre e no domingo o irmão Lucas Rafael.

O evento contou com cooperação dos jovens de 
Vila Acordes e Moradias São Lucas e representan-
do a coordenação da UMADC Geral os Cooperado-
res, Hudson e Rafael, Ebenézer Marinho.

(Informações enviadas pelo dirigente da congregação)
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UMADC

ESCOLA DE JOVENS PREGADORES 2019
A Coordenação Geral da 

UMADC (União da Mocidade 
da Assembleia de Deus em 
Curitiba), na atual gestão 
(2018/2019), tem atuado 
sob a temática: “Chamados 
para Fora”, desenvolven-
do atividades evangelísticas 
com a juventude assem-
bleiana.

“A UMADC tem desafia-
do os líderes e jovens para 
experiências na evangeliza-
ção e Deus tem confirmado 
a visão do nosso presidente, 
Pastor Wagner Gaby, a igreja 
fora das 4 paredes”, pontua 
o Ev. Natanael Silva, atual 
coordenador da UMADC.

Nessa dinâmica, nasceu 
a Escola de Jovens Prega-
dores, um programa minis-
terial de treinamento e men-

toria, sob a liderança do Pr. 
Eliel Gaby e Cooperador Lu-
ciano Folador. 

A Escola de Jovens Pre-
gadores proporcionou o en-
sinamento de lições básicas 
de hermenêutica bíblica até 
debates mais profundos da 
teologia, em encontros quin-
zenais de palestras e orien-
tações presenciais aos jo-
vens pregadores. 

Na edição de 2019 minis-
traram Pr. Lenito Beltrão, Pr. 
Ivan Rosa, Pr. Sandro Perei-
ra, Pr. Gesse Luiz Rosa, Pr. 
Carlos Neres Lourenço, Pr. 
Eliel Gaby, Pr. Damaceno 
Junior, Pr. Antonio Siquei-
ra, Ev. Basílio, Ev. Natanael 
Silva e Pb Fabio Santos. 

As palestras ocorreram 
entre março e outubro de 

2019. No dia 01 e 02 de no-
vembro a Escola de Jovens 
Pregadores organizou o 1º 
Seminário de Pregadores, 
aberto a todos os que se in-
teressaram ao estudo e aper-
feiçoamento do exercício mi-
nisterial (2 Tm 2:15). 

Na ocasião, 42 internos 
do Projeto Gênesis (casa de 
recuperação de jovens vicia-
dos em drogas) participaram 
como convidados. O Semi-
nário realizado no Templo-
-sede da AD Curitiba contou 
com a presença do Pr Ciro 
Sanches Zibordi (RJ), refe-
rência nacional no assunto 
do ministério da pregação e 
autor e diversos livros pu-
blicados pela CPAD. Pr. Ciro 
ministrou diversas palestras 
sob o tema.

A segunda Edição do Pro-
grama Ministerial de Treina-
mento aos Jovens Pregado-
res realizado nos dias 01 e 
02 de novembro, depois do 
ciclo de palestras ministrado 
por diversos pastores e pro-
fessores, os quais transmiti-
ram experiência e conheci-
mento, se encerra com o 1º 
Seminário no Templo-Sede 
da AD em Curitiba, minis-
trado pelo Pr. Ciro Sanches 
Zibordi (RJ). 

Lições extraordinárias en-
sinadas, princípios bíblicos 
proclamados, orientações 

elementares ao exercício da 
Palavra! 

Gratidão ao nosso pre-
sidente Pr. Wagner Gaby 
pelo incondicional apoio, 
bem como todo o Ministé-
rio (Diretoria, Dirigentes de 
Congregações e Superin-
tendências), Gratidão aos 
Coordenadores desse proje-
to Pr. Eliel Gaby e Andreia, 
Cp. Luciano Folador, pela 
excelência no cuidado e pa-
trocínio! Gratidão aos pro-
fessores e pastores que nos 
abençoaram com matérias 
importantíssimas. 

Destaque especial: Pr. Le-
nito Beltrão, Pr. Ivan Rosa, 
Pr. Sandro Pereira, Pr. Gesse 
Luiz Rosa, Pr. Carlos Eduar-
do Lourenco, Pr. Damaceno 
Junior, Pr. Antonio Siqueira, 
Ev. José Basílio Guerrart e o 
Pb. Fabio Santos. Gratidão 
aos alunos pela dedicação 
e esmero no aprendizado! 
Gratidão ao Projeto Gênesis 
que aceitaram o convite para 
estarem presente nesse Se-
minário.

Texto e Fotos: 
Ulisses Camargo

Seminário
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Nos dias 23 a 25 de agosto 
de 2019, aconteceu na con-
gregação da Assembleia de 
Deus do Portão a 41ª Con-
fraternização Unificada, Jo-
vens e Adolescentes. 

O Evangelista Agnaldo 
Vieira, dirigente da con-
gregação, fez a abertura do 
evento que teve como tema, 
“Descerá sobre ti o Espírito 
Santo e a virtude do altís-
simo te cobrirá com a sua 
sombra” (Lucas 1.35). 

Os preletores convidados 
para as ministrações foram 
os Pastores, Wanderson Bis-
naga (SP), João Carlos Alves 

da Silva e o Presbítero Allan, 
ambos de Curitiba. 

Ciclicamente este evento 
vem resultando em um ex-
perimento acima da média, 
pois a união sempre fará a 
força, relata os líderes do de-
partamento de jovens Eliseu 
e Sindy. 

O evento contou com a 
presença de vários visitantes 
de outras congregações, in-
cluindo o vice-coordenador 
geral da UMADC, Presbítero 
Renaldo Gomes e o Relações 
Públicas, Ulisses Camargo. 

“Nós, enquanto líderes es-
tamos incumbidos em pro-

teger e blindar os nossos 
jovens e adolescentes atra-
vés da palavra de Deus”, 
assegura unânimes os líde-
res dos adolescentes Kaio e 
Jéssica, Pedro e Jhennyfer.  

“Portanto, não podemos 
deixar de semear a palavra, 
o louvor e adoração, pois 
uma juventude forte e cons-
ciente do seu papel, con-
tribui com uma igreja for-
te e perseverante”, conclui 
os maestros Eliel Santos e 
Eliane Martins.

Texto e fotos de: 
Ulisses Camargo

PORTÃO - CONFRATERNIZAÇÃO UNIFICADA

MERCÊS – CONFRATERNIZAÇÕES

Aconteceu nos dias 09 e 10 de novembro, na congre-
gação da Assembleia de Deus das Mercês, dirigida pelo 
Pb. Eliezer de Souza a Confraternização de Jovens.

O evento teve como tema, Ap 22.17 “É chegada a 
hora” e teve como ministrante da palavra o Pastor Car-
los Eduardo. 

JOVENS

Nos dias 23 e 24 foi o Círculo de Oração que se reu-
nião para a sua Confraternização que teve como tema o 
Salmos 116.12 “Que darei ao Senhor por todos os bene-
fícios que me tem feito?

A ministração da palavra esteve à cargo das irmãs, 
Adriana Silvestre (sábado) e Rosana (domingo).

(Informações enviadas pelo dirigente da congregação)

CÍRCULO DE ORAÇÃO
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Aconteceu na Congrega-
ção de Vila Guilhermina a 
Confraternização Unificada 
2019 de Jovens e Adolescen-
tes. O evento foi realizado 
nos dias 13 a 15 de setem-
bro de 2019. 

Os preletores convidados 
foram, Cp. Lucas Rafael, Dc. 
Samuel Bonete e o Pr. Daniel 
Pedroso. O tema enfatizado 
foi: “O Tempo está cumprido 
e o Reino de Deus está pró-
ximo” (Marcos 1.15). 

“Nossos agradecimentos 
aos líderes, maestrinas e de-
mais integrantes da direto-
ria local da UMADC e UNIA-
ADC, com destaque para o 

Cp. Ricardo Carvalho, Jés-
sica Dias e Daniele Matos, 
pelo empenho e dedicação. 

A todos os componentes 
do Conjunto Nova Aliança 
e Maranata, nossa gratidão 
em contar com a vossa par-
ticipação todos os dias desta 
abençoada festividade. 

Foram três dias da mani-
festação da glória de Deus. 
Jovens e Adolescentes des-
pertados para realizar uma 
grande obra para o reino de 
Deus. A palavra de ordem é o 
sim para nosso amado Mes-
tre Jesus Cristo. Ele se agra-
da que façamos todas coisas 
sendo para Ele, o que nos 

leva a refletir que não vale a 
pena relaxar em nossas prá-
ticas espirituais. Como disse 
Paulo: “Quer comais, quer 
bebais ou façais outra coi-
sa, fazei tudo para a glória 
de Deus” (1 Co 10.31). Não 
nos esqueçamos: no tempo 
certo todas as coisas fruti-
ficarão, produzirão muitos 
frutos, e cada um receberá 
do Senhor todo o bem que 
fizer, seja servo, seja livre (Ef 
6.8)” assegura o Cp. Rodrigo 
Nebesniak, líder da UMADC 
em Vila Guilhermina.

Texto e fotos de: 
Ulisses Camargo

VILA GUILHERMINA

VILA GERMANO - JOVENS
A congregação da Assem-

bleia de Deus de Vila Ger-
mano, dirigida pelo Pastor 
Ednalvo Rodrigues Evange-
lista, comemorou nos dias 
07 a 10 de novembro, os 25 
anos da União de Mocidade 
daquela congregação (Jubi-
leu de Prata).

Os preletores convidados 
foram os Pastores: Gilmar 
Antonio de Andrade, Osval-
do Luiz e o Cp. Jean Faus-
tinoni e os cantores convi-
dados para participarem do 
evento, foram: Thiago Alves, 
Diemily Moreira, Cléia Ra-
malho, Elis Sebastian, Sara 

Aguiar, Praise Coral e Ariely 
Bonatti (RJ). Foram quatro 
dias de muitas bênçãos e 
boas recordações. 

Durante o evnto houve 
momentos solenes para ho-
menagear os líderes que ao 
longo dos anos contribuíram 
com o crescimento da nossa 
juventude, juntamente com 
o Vocal El Shaday. 

“Quero deixar registra-
do a minha gratidão a Deus 
em primeiro lugar, à minha 
esposa, Debora Canozi, aos 
ex-líderes e ex-regentes que 
passaram pela congrega-
ção deixando sua parcela 

de contribuição, aos atuais 
líderes com suas esposas, 
Lucas Alexandre e Daniele 
Flausino, Edson Ferreira e 
Vanessa Gonçalves e Osiel 
Machado e Elisangela. Aos 
regentes Edson e Eliane Mil-
demberg, Deva Santos e Tia-
go Oliveira, muito obrigado 
pelo empenho e pela musi-
calidade apresentada neste 
Jubileu”, afirma o Cp. Ivan 
Canozi, líder da UMADC-Vi-
la Germano.

Fotos: Dayane Klahn
Texto: Ulisses Camargo
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Portão – 02/09

A sub-congregação do Um-
bará denominada Calixto, re-
cebeu no dia 25 de setembro 
seu desmembramento e posse 
de seu novo dirigente.

O culto foi conduzido pela co-
missão formada pelos obreiros, 
Pb. Leandro Lemes, Pastor Es-

tevão Schran Carneiro e tam-
bém pelo Pastor Alessandro de 
Assis que na oportunidade deu 
posse ao Ev. Jocsã Silva como 
dirigente da Congregação do 
Calixto. O preletor do culto foi 
o Pastor Selmai Silvério Teixei-
ra.

Calixto – 25/09

Tomou posse no dia 02 de se-
tembro como novo dirigente da 
congregação do Portão, Ev. Arol-
do Pereira. O culto de transfe-
rência de obreiro foi dirigido pelo 
Pastor Ivan Luiz Rosa e contou 
com a colaboração da comissão 
indicada pela Superintendência 

de Administração Ministerial 
e Congregações. O preletor da 
noite foi o Pb. Marcos Pires e o 
Pastor Valdecir de Jesus condu-
ziu o ato de posse do novo obrei-
ro. A congregação era atendida 
pelo Ev. Agnaldo Vieira.

Parque Industrial – 27/09
A congregação do Parque In-

dustrial esteve reunida no dia 27 
de setembro para receber o seu 
novo dirigente, Ev. Agnaldo Viei-
ra. O culto administrativo foi di-
rigido pelo Pastor Jizrreel Oseias 
Maciel. O preletor da noite foi o 
Pastor Paulo Costa. Pastor Gilmar 

Antonio de Andrade, Superinten-
dente de Administração Ministe-
rial e Congregações representou 
o Pastor Wagner Gaby, Presiden-
te da IEADC. A Congregação do 
Parque Industrial era atendida 
pelo Ev. Jeter Brocanelli.

POSSES DE NOVOS DIRIGENTES

A congregação de Vila Cubas, 
recebeu no dia 29 de setembro 
o seu novo dirigente, Pb. Moisés 
Matias Corrêa. O culto de trans-
ferência de obreiro foi conduzido 
pelo Vice-presidente da IEADC, 
Pastor Auzias Paulo Nazario Ro-
drigues, que na oportunidade re-

presentou o Pastor Wagner Gaby 
e o Pastor Gilmar Antonio de An-
drade, respectivamente presiden-
te da IEADC e Superintendente 
de Administração Ministerial e 
Congregações. A Congregação 
era atendida pelo Ev. Franklin 
Florentino.

Vila Cubas – 29/09

Lindóia – 04/10

No dia 4 de outubro foi em-
possado como novo dirigente na 
congregação do Lindóia, Ev. Na-
tanael Alves dos Santos. O culto 
administrativo foi dirigido pelo 
Assessor da Presidência da IE-
ADC Pastor Jizrreel Oseias Ma-

ciel. O preletor da noite foi o Ev. 
Jaques Henrique. O Pastor Edil-
son de Oliveira conduziu o ato de 
transferência de obreiro. A con-
gregação do Lindóia era atendida 
pelo Ev. Aroldo Pereira.

A congregação da Assembleia de Deus de São Carlos esteve reunida 
no dia 12 de outubro para juntos agradecerem a Deus pela vida do seu 
dirigente, Ev. Esli de Souza, que comemorou mais um ano de vida. 

O Culto em Ações de Graças foi dirigido pelo Pb. Filipe Vilaverde, e 
contou com a participação de todos os departamentos. 

Familiares, amigos e obreiros de outras congregações estiveram pre-
sentes para felicitar o aniversariante. O preletor da noite foi o Cp. An-
derson Souza. Ao final do culto Ev. Esli agradeceu o carinho recebido 
por todos os presentes. Um coquetel foi servido aos convidados nas 
dependências da congregação.

ANIVERSÁRIO – SÃO CARLOS

Textos e Fotos: Ulisses Camargo e Júlio Barbosa
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VILA AMERICANA - MUSICAL
A congregação da Assem-

bleia de Deus de Vila Ameri-
cana, até então dirigida pelo 
Pastor Edmundo Schilling 
de Souza, esteve 
em festividade no 
dia 28 de julho de 
2019, para come-
morar o 34º Ani-
versário da Banda 
Filarmônica Última 
Milha. 

O preletor con-
vidado para minis-
trar foi Dc. Juran-
dir Junior e a Cantora Rose 
foi a convidada para entoar 
louvores ao Senhor Jesus. 
Várias peças foram executa-
das pela banda, dentre eles 
o Hino 509 da Harpa Cristã 

(Ao passar o Jordão). 
‘‘Durante o ano temos 

aula de música para motivar 
e incentivar os novos alunos 

a ingressarem na Banda. As 
aulas acontecem todos os 
sábados das 14hs às 16hs’’, 
informa a irmã Fernanda 
Brazão, uma das professo-
ras. 

“Nossa gratidão a todos os 
componentes, aos pais por 
apoiarem o nosso trabalho, 
aos novos alunos, pelo es-

forço para apren-
derem as primei-
ras notas musicais. 
Somos gratos pelo 
apoio que recebe-
mos para que mais 
uma vez pudésse-
mos fazer o melhor 
para o nosso Se-
nhor Jesus. A Ele 
tributamos, toda, 

honra, glória e louvor”, con-
clui o Maestro Lucas Brazão.

Texto: Ulisses Camargo

VILA SANTA INÊS
Foi realizado nos dias 28 e 

29 de setembro de 2019, na 
congregação da Assembleia 
de Deus de Vila Santa Inês, 
dirigida pelo Pastor Izaias 
Honorato, o Concerto Musi-
cal em comemoração ao 41º 
aniversário da Banda Sinfô-
nica Louvores de Canaã, sob 
a batuta de seus maestros, 
Ezidemar Siemiątkowski e 
Sérgio Fischer.

Para o concerto foi prepa-
rado um repertório seleto, 

com músicas tais como: Ale-
luia de Haendel, Grande é 
Jeová, A Nova Vida em Cris-
to Jesus, Lassus Trombone, 
Tocata de J. S. Bach e Heróis 
da Fé de Michael W. Smith 
executados nesta ocasião.

Os preletores foram, res-
pectivamente, Pr. Carlos 
Eduardo de Colombo/PR e 
o Pb. Francisco Xavier da 
AD Curitiba, que trouxeram 
uma mensagem poderosa 
da parte de Deus.  A glória 

de Deus encheu o templo 
através dos belíssimos hinos 
executados nesse Concerto.  

Muitas pessoas se fizeram 
presentes nos dois dias além 
de diversos maestro e músi-
cos de orquestras e bandas 
de vários lugares do Paraná 
e outros estados brasileiros.

(informações do Maestro Ezide-
mar)
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Aconteceu nos dias 14 a 
16 de setembro de 2019 na 
congregação da Assembleia 
de Deus do Alto Barigui a 
35ª Confraternização do Cír-
culo de Oração. 

O tema aplicado foi, “Mu-
lheres avivadas pela pala-
vra” (Hb 3.2) e os preletores 
que ministraram foram os 
pastores, Daniel Pedroso, 
Eliel Gaby e o Evangelista 
Ricardo Coriolano (Dirigente 
da congregação). 

Simultaneamente com a 
festividade, houve a minis-

tração da Ceia do Senhor e 
os obreiros aproveitaram a 
oportunidade para homena-
gear o Ev. Ricardo e sua es-
posa Viviane, por 23 anos de 
feliz união conjugal. 

O coral do Círculo de Ora-
ção, Colunas do Rei, parti-
cipou com muito entusias-
mo, louvando ao nosso Deus 
com louvores que edificaram 
a igreja. “Somos agradeci-
das pelas nossas regentes, 
Fernanda Regina e Alessan-
dra Alves. Nossa gratidão 
estende-se também a todas 

as irmãs que semanalmen-
te estão de joelhos dobrados 
clamando por um avivamen-
to e um despertamento da 
igreja na face da terra. Agra-
deço também as minhas au-
xiliares, Dalvina Brito e Ro-
senice França e aos demais 
que contribuíram para a re-
alização desta confraterniza-
ção. O Senhor os recompen-
se pelo esforço”, disse a irmã 
Viviane Coriolano Coordena-
dora local do COADC.

ALTO BARIGUI
Círculo de Oração

E nos dias 12 e 13 de ou-
tubro também foi comemo-
rado os 35 anos do templo e 
o tema escolhido foi, “Igreja 
coluna e firmeza da verdade” 
(1Tm 3.15). 

Os preletores foram os 
Pastores, Daniel Acioli (Pre-
sidente da AD em Apuca-
rana e Wagner Tadeu dos 
Santos Gaby (Presidente da 
IEADC). 

“Foram dois dias de muita 
comunhão e gratidão a Deus, 
pois hoje temos um templo 
muito bem estruturado para 
acomodar os nossos irmãos 
e irmãs e também nossos vi-

sitantes”, relata o Pb. Jovino 
Alves Pereira, obreiro auxi-
liar na congregação. 

O Pastor Wagner Gaby 
parabenizou o Ev. Ricardo 
e sua esposa a irmã Vivia-
ne, belo belíssimo trabalho 
que tem desempenhado na 
congregação, dizendo: “O 
Senhor Jesus há de recom-
pensá-los, pela dedicação e 
empenho”. Vários pastores 
e obreiros, que foram ex-
-dirigentes da congregação, 
estiveram presentes para 
receber uma placa de home-
nagem, em gratidão pelo le-
gado que deixaram ao longo 

dos anos. 
“Graças a esses obreiros 

é que hoje temos uma con-
gregação forte e pujante e 
com volume de membros. 
Hoje simplesmente estamos 
agradecendo a todos que 
contribuíram com esta gran-
de obra, pois o crescimento 
vem do Senhor nosso Deus. 
A ele, somente a ele tribu-
tamos, honra, glória e lou-
vores” finaliza o Ev. Ricardo 
Coriolano, dirigente atual.

Texto e fotos de: 
Ulisses Camargo

Aniversário do templo
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SÃO BRAZ - JUBILEU DE OURO 

Sob o tema, Rogo-te que 
me mostres a tua glória (Êx. 
33.18), o Pastor Valter dos 
Santo Rodrigues, dirigente 
da Congregação da Assem-
bleia de Deus de São Braz, 
deu abertura aos trabalhos 
comemorativos aos 50 anos 
do Círculo de Oração. 

O Jubileu de Ouro foi co-
memorado nos dias 21 e 22 
de setembro de 2019. A Mis-
sionária Rosires Martinez, 
foi a preletora na abertura 
e encerramento. Na abertu-
ra dos trabalhos vários vi-
sitantes e irmãos oriundos 
da regional estiveram pre-
sentes para juntos agrade-

cerem por todos os anos de 
vitória. Houve uma homena-
gem especifica para todas as 
ex-dirigentes do Círculo de 
Oração e seus representan-
tes. O Pastor Valter também 
recebeu uma placa comemo-
rativa, alusiva aos 50 anos. 

“Agradecemos ao nosso 
Deus por todos esses anos 
de muitas vitórias. A todas 
as irmãs integrantes do Co-
ral Ebenezer, a todos os de-
partamentos que contribu-
íram com este Jubileu. Às 
minhas companheiras de 
liderança, às irmãs, Márcia 
Costa, Lenice Rodrigues e as 
maestrinas, Aurora Marinho 

e Márcia, pelos belos ensaios 
e dedicação. 

“Eis-me aqui”, como pro-
cedeu Abraão quando Deus 
pediu seu filho (Gn 22.1,2),      
esta verdade prática tem 
sido uma evidência real para 
as dedicadas servas do Se-
nhor Jesus, que todas as 
quintas-feiras sempre às 
14hs estão reunidas para 
clamar a Deus. A Deus seja 
a honra, a glória e o louvor”, 
alegra-se a irmã Regina Cé-
lia Rodrigues, dirigente do 
COADC - São Braz.

Texto e Foto: Ulisses Camargo

ANIVERSÁRIO E JANTAR

O Coral Feminino Adora-
ção e Louvor do templo sede 
da Assembleia de Deus em 
Curitiba, comemorou no dia 
05 de novembro o aniversá-
rio natalício de sua maestri-

na, irmã Edena de Moura 
e Costa Oliveira. E no dia 
12 aconteceu no salão so-
cial do templo sede a con-
fraternização comemora-
tiva, onde esteve presente 
o Pastor Marcio Vinicius 
Rodrigues, dirigente do 
templo sede, ocasião em 
que representou o Pas-
tor Wagner Tadeu dos 
Santos Gaby, Presidente 
da IEADC.
Também no dia 30 do 

mesmo mês, o Coral se reu-
niu para o seu tradicional 
jantar de fim de ano, des-
ta feita, na Churrascaria 

Per Tutti, onde após o jan-
tar, entoou 8 hinos de lou-
vor a Deus, proporcionando 
aos demais frequentadores 
a oportunidade de ouvir a 
mensagem evangelizadora 
através da música sacra.
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CONGRESSO DE MISSÕES
A Igreja Evangélica As-

sembleia de Deus em Curi-
tiba, presidida pelo Pastor 
Wagner Tadeu dos Santos 
Gaby, através da Superin-
tendência de Missões, sob a 
liderança do Pastor Rui de 
Oliveira Lemes, realizou nos 
dias 08 a 10 de novembro, 

o 41º Congresso de Missões.
O evento teve como pre-

letores os pastores, Elienai 
Cabral, Antonio Bordin e 
Denios Marques. No louvor, 
além de grupos locais, coo-
perou o Trio Shekiná e Este-
lita Cavalcanti.

Foram dias de conscienti-

zação missionária, onde os 
participantes puderam co-
nhecer o desenvolvimento 
do trabalho no Campo Mis-
sionário, mantitido pela As-
sembleia de Deus em Curi-
tiba.

VOCAÇÃO

LEGADO

invista em sua

construa um

VESTIBULAR 2020

Agendamento pelo site:
www.faculdadecristadecuritiba.com.br

Informações:

41 3232-3711

N O T A

E N A D E

QUATRO
AVALIAÇÃO MEC


