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A Igreja Evangélica As-
sembleia de Deus em Curi-
tiba, presidida pelo Pastor 
Wagner Tadeu dos Santos 
Gaby, realizou no dia 14 de 
dezembro de 2019, a sua 
tradicional Festa do Obreiro, 
evento que acontece todos 
os anos, no segundo sábado 
de dezembro.

À tarde, no templo, hou-
ve reunião com os obrei-
ros, ocasião em que foram 
apresentados os relatórios 
de cada Superintendência e 
também o ensino da palavra 
de Deus.

Ao mesmo tempo, sob a 
coordenação da irmã Maria 
Aparecida dos Santos Gaby, 
acontecia no Auditório Pas-
tor José Pimentel de Carva-
lho (Templo Menor), reunião 
com as esposas de obreiros 
que também receberam o 
ensino da palavra de Deus.

Após as reuniões, foi ofe-
recido a todos os presentes 
um jantar especial de con-
fraternização e à noite o cul-
to em Ações de Graças pelo 
abençoado ano de 2019, cul-
minando com a consagração 
de 26 novos Diáconos com 

reconhecimento 02 e 44 
Presbíteros com reconheci-
mento de 05.

PASTORES E EVANGELISTAS

Também no dia 05 de de-
zembro, na cidade de Gua-
rapuava, por ocasião da As-
sembleia Geral Ordinária da 
CIEADEP, foram Ordena-
dos, 07 novos pastores, re-
conhecido 01 e Ordenados 
também 12 Evangelistas da 
IEADC, cujos certificados e 
credenciais foram entregues 
durante a Festa do Obreiro.

V.
 D

am
as

Ulisses Camargo
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PALAVRA DO PASTOR PRESIDENTE

A chegada de um ano novo 
traz consigo muitas expecta-
tivas e esperanças. As pes-
soas se cumprimentam de-
sejando um feliz e próspero 
ano novo. Todos querem ter 
um ano novo próspero, de vi-
tória. Qual deve ser o nosso 
posicionamento para que o 
ano novo seja o ano da bên-
ção e o ano da vitória?

Não fique focalizando 
apenas o passado, pois não 
adianta querer viver hoje as 
glórias do passado. A Bíblia 
Sagrada nos recomenda que 
é tempo de esquecer as coisas 
que ficaram para trás. Es-
quecendo-me das coisas que 
para trás ficam e avançando 
para as que estão adiante de 
mim, prossigo para o alvo (Fp 
3.13,14). Portanto, querido 
leitor, não viva preso ao pas-
sado. Não lamente as coisas 
que já ficaram para trás; não 
chore as oportunidades per-
didas (o leite

derramado); não fique 
pensando nas coisas que 
deveriam ter sido e não fo-
ram; esqueça as decepções; 
esqueça os ressentimentos; 
esqueça as impossibilidades.

Corte os laços que lhe 
prendem ao passado! Eliseu 
estava sendo chamado por 
Deus para ser profeta. Ele 
tinha diante de si um novo 
caminho a percorrer, mas na 

sua mente ficava lembrando 
da junta de bois que havia 
recebido por herança de seu 
pai. Então, para não ser ten-
tado a desistir e voltar atrás, 
foi até a casa paterna e quei-
mou a sua junta de bois. De-
pois foi servir ao Senhor li-
vremente (1 Rs 19.19-21).

Aproveite esta oportuni-
dade para tomar algumas 
importantes resoluções para 
o ano que se inicia. Peça a 
Deus que te ajude a inves-
tir em uma vida cristã mais 
abundante, com mais quali-
dade neste novo ano que se 
inicia.

Mais qualidade na famí-
lia (Ef 5.22-33). Tenha mais 
prazer na sua vida conjugal; 
mais diálogo; mais alegria e 
tempo para os filhos; mais 
compreensão; mais amor.

Mais qualidade no traba-
lho (Ef 6.5,6). Que haja mais 
pontualidade de nossa parte; 
mais dedicação nas nossas 
atividades; mais produtivida-
de.

Mais qualidade na vida es-
colar, na vida acadêmica (Sl 
111.10). Mais dedicação ao 
estudo; mais atenção; mais 
testemunho de vida.

Mais qualidade nos rela-
cionamentos (Ef 5.19-21). 
Mais cordialidade; mais fide-
lidade; mais paciência; mais 
compreensão.

Mais qualidade no trato 
com a Palavra de Deus (Os 
6.3a; Sl 1.1,2; 119.9,105). 
Mais leitura e meditação da 
Palavra; mais exame e obe-
diência à Palavra; guardar e 
praticar mais a Palavra; mais 
pregação da Palavra; mais 
mensagens de qualidade 
para a edificação do povo de 
Deus.

Mais qualidade nas nos-
sas orações (1 Ts 5.17; Lc 
11.1). Mais tempo a sós com 
Deus; mais oração no quar-
to; mais oração de joelhos; 
mais oração em grupos; mais 

oração segundo a vontade de 
Deus; mais oração específi-
ca; mais oração em nome de 
Jesus, mais perseverança na 
oração; mais oração com es-
pírito de perdão; mais oração 
com fé.

Experimente colocar no 
papel algumas resoluções 
importantes que você dese-
ja tomar neste ano. Veja o 
exemplo, à guisa de suges-
tão.

MINHA RESOLUÇÃO 
PARA 2020

1. Neste ano eu serei cura-
do desta enfermidade!

2. Estou decidido (a) a fa-
zer uma “faxina” em todas as 
minhas dores.

3. Jogo fora as “muletas”: 
das lembranças tristes e ne-
gativas; das mágoas e

ressentimentos; das opor-
tunidades perdidas; dos in-
cidentes e acidentes de per-
curso;

das desculpas e justifica-
tivas esfarrapadas dadas ao 
Senhor Jesus.

4. Quero ler mais a Bíblia 
Sagrada.

5. Quero gastar mais tem-
po em oração.

6. Quero ser fiel nos dízi-
mos e nas ofertas.

7. Vou visitar mais e fazer 
o bem a todos, principalmen-
te aos domésticos da fé.

8. Quero ser mais fiel e 
amar mais o meu cônjuge e 
os meus filhos.

9. Quero me manter puro 
(a) em meus relacionamen-
tos.

10.Quero estar à disposi-
ção do Senhor e de sua obra.

Meu sincero desejo é que 
o Senhor conceda a todos os 
obreiros, membros e congre-
gados da IEADC, as mais se-
lecionadas bênçãos em 2020. 

                                                                                                  
Feliz Ano Novo!

2020 – SERÁ O ANO DE GRANDES VITÓRIAS
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CONGREGAÇÕES

VILA SANTA ROSA - CÍRCULO DE ORAÇÃO
A congregação da Assem-

bleia de Deus do bairro San-
ta Rosa, dirigida pelo Pastor 
Luiz Carlos da Costa, reali-
zou nos dias 16 e 17 de no-
vembro de 2019 trabalhos 
especiais alusivos ao “Ju-
bileu de Ouro” (50 anos) do 
Círculo de Oração daque-
la congregação, juntamen-
te com o Coral Som e Paz, 
cujo tema foi: Até aqui nos 
ajudou o Senhor” (1 Samuel 
7.12).

“São 50 anos dedicados 
à oração, adoração e comu-
nhão”, afirma a irmã Isaura 
Costa. 

A preletora em ambos os 
dias foi a irmã Rosires Mar-
tinez, da AD em Foz do Igua-
çu e várias congregações 
estiveram cooperando com 
conosco durante o evento. 

“Somos gratas a Deus por 
permitir comemorarmos esta 
data significativa. Mesmo 
com todas as homenagens, é 
impossível recompensarmos 
o trabalho generoso de to-
das as irmãs, mas o Senhor 
Jesus vai, com certeza retri-
buí-las, pois ele é fiel”. 

Na terça feira dia 19, hou-
ve um culto especial em 
Ação de Graças, com pausa 

para um generoso almoço. 
“Queremos agradecer a 

todos, indistintamente, pe-
las festividades desses 50 
anos, com os quais fizemos 
a diferença. Agradecer às 
minhas nobres companhei-
ras, fiéis em todas as horas, 
maestrina, Quitéria da Silva, 
à coordenação e direção das 
irmãs Luciana Costa, Ivete 
Lima e Josefa Santos”, fina-
liza a irmã Nelma Boy, diri-
gente do COADC local.

Fotos de: Claudia Broncowiski
Texto de: Ulisses Camargo

BOQUEIRÃO - MISSÕES
Na congregação da As-

sembleia de Deus do Bo-
queirão, dirigida pelo Pastor 
Elias Ferreira, aconteceu 
no dia 10 de novembro de 
2019, a Confraternização de 
Missões.

O Pastor Edmilton Bispo 
dos Santos (Presidente da 
AD em Porto Amazonas), foi 
o preletor convidado para o 
evento e o Departamento in-
fantil fez uma apresentação 
com as crianças caracteri-

zados, representando várias 
etnias. “Somos gratos a Deus 
por todos os participantes, 
irmãos semeadores e os 
contribuintes da missão, a 
procura por informações na 
secretaria do Departamento 
aumentou consideravelmen-
te. 

Vamos continuar traba-
lhando e ampliando o Depar-
tamento, só assim teremos 
qualidade nas informações, 
planejamento e o mapea-

mento da missão no Brasil e 
no mundo. Agradeço a Deus 
por mais esta confraterniza-
ção, agradeço a direção da 
congregação pelo apoio e aos 
demais irmãos cujo o tra-
balho contribuiu com este 
evento. O Senhor os recom-
pense pelo esforço”, palavras 
do Pb. Alder Prestes, coorde-
nador local de missões.

Texto e fotos de: 
Ulisses Camargo.
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PARQUE INDUSTRIAL - CÍRCULO DE ORAÇÃO
A congregação da Assem-

bleia de Deus de Parque In-
dustrial, dirigida pelo Ev. 
Jeter Brocanelli realizou nos 
dias 14 e 15 de setembro de 
2019 a 45ª Confraternização 
do Círculo de Oração e Coral 
Rocha Viva, cujo tema foi: 
“Perseverando em Oração, 
no Altar de Deus” (Ap 8.3).

A preletora convidada 
para ministrar foi a irmã Ro-
sita Garcia da AD em Tuba-
rão (SC) e o Dueto, Valdeci 

e Vera (Heróis de Cristo), fo-
ram os cantores convidados. 

“Nossa gratidão à direto-
ria local do Círculo de Ora-
ção. Quando oramos, senti-
mos precisar de ajuda para 
entregar à Deus o que está 
em nossos corações, pois as 
vezes não sabemos as pala-
vras certas a dizer, ou como 
expressar os nossos anseios, 
mas o Apóstolo Paulo deixou 
registrado que o Espírito 
Santo nos ajuda e interce-

de por nós tomando os nos-
sos “gemidos’’ inexprimíveis 
e apresentando-os ao Pai. 
Querida irmã sinta-se enco-
rajada e venha fazer parte do 
Círculo de Oração”, finaliza 
a irmã Laudicéia Chagas de 
Oliveira, líder do COADC – 
Parque Industrial.

Texto: Ulisses Camargo
Fotos:Julio Barbosa                                                                                  

VILA ACORDES ADOLESCENTES
A congregação da Assem-

bleia de Deus de Vila Acor-
des, dirigida pelo Pastor 
Lourival Bomfim, realizou 
nos dias 12 a 14 de outubro 
de 2019 a 28ª Confraterni-
zação dos Adolescentes, que 
teve como tema: “Quem já 
foi comprado não se vende” 
(1 Cr 6.20).

Os preletores convidados 
foram o Ev. Hailton Veiga e 
o Pastor Wanderson Bisnaga 

(SP). A cantora Leyla Moura e 
a dupla Samuel e Emanuel-
le abrilhantaram o evento 
com louvores que exaltaram 
o nome do Senhor Jesus. 
“Recebemos nos três dias de 
festividade vários visitantes, 
amigos e a participação das 
congregações da regional. 

Estamos fazendo um tra-
balho especial e diferenciado 
com os adolescentes a mais 
de cinco anos e até aqui o 

Senhor tem nos sustentados 
com sua bondade e miseri-
córdia. Agradecida a Deus 
pela liderança da irmã Mi-
dian Fernanda, dos regen-
tes, Elian Padilha e Gabriel 
Proença e também ao irmão 
Marcos que nos ajuda na di-
reção dos cultos”, enfatiza 
Cintia que é a líder da UNIA-
ADC Vila Acordes.

Texto e fotos de: 
Ulisses Camargo
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UMBARÁ – ADOLESCENTES
Aconteceu nos dias 19 a 

21 de outubro de 2019, a 
Confraternização dos Ado-
lescentes, na congregação 
da Assembleia de Deus do 
Umbará, que tem como di-
rigente o Pastor Selmai Tei-
xeira. 

O tema aplicado foi, “Em 
construção”, aperfeiçoando 
e melhorando o caráter cris-
tão dos adolescentes”, des-
taca a irmã Andreia, que é 
uma das líderes. 

Os preletores convidados 
para ministrar foi o Pr. Mi-

sael Leandro, Pb. Renaldo 
Gomes e Valmir Rogério. 

Foram 3 dias da mani-
festação da glória de Deus. 
Adolescentes foram renova-
dos, batizados e muitos tive-
ram uma experiência espe-
cial com o nosso Deus. 

“Nosso compromisso é 
com a palavra de Deus e por 
isso nosso empenho é fazer 
o melhor em prol do reino 
dos céus. Foram três dias 
de muita comunhão, apren-
dizado e aperfeiçoamento 
da palavra de Deus. Nossa 

gratidão a todos os adoles-
centes, à direção da igreja, 
aos regentes do coral, Ana 
Paula e Hendrick Henning, 
aos pais por confiarem em 
nosso trabalho, aos líderes 
do Departamento, Leandro 
e Micheli e João Schmitz e 
à membresia em geral pelo 
apoio incondicional a este 
trabalho”, finaliza os irmãos 
Wellington e Andreia, líderes 
da UNIAADC Umbará. 

Texto e fotos de: 
Ulisses Camargo

SÃO DOMINGOS – EVANGELIZAÇÃO
No dia 30 de novembro 

de 2019 aconteceu na 
congregação da Assem-
bleia de Deus de Vila São 
Domingos, dirigida pelo 
Pastor Ismael Barbosa 
um mutirão de evangeli-
zação, com a disponibili-
zação de vários serviços 
sociais oferecido a todos 
os participantes interes-
sados.

O preletor foi o Pas-
tor Edgar Leite dos San-
tos, Superintendente de 
Evangelismo da IEADC, 
ocasião em houve 09m 
decisões para Cristo.
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O Pastor Neideval Boy, 
deu a abertura nos traba-
lhos alusivos a Confrater-
nização da UMADC Jardim 
União. O evento foi realiza-
do entre os dias 19 a 21 de 
outubro de 2019. O tema es-
colhido foi: “Santificai-vos. 
Que cada um de vós, saiba 
possuir o seu vaso em santi-
dade e honra (1Ts 4.4). 

Os preletores convidados 
foram, Pr. Neilson Silva, Pb. 
Gesiel Martins, Pb. André 
Santos e os Cooperadores 
Aldoir Pinheiro e Felipe Frei-
tas e os cantores convidados 
foi a dupla Samuel e Ema-
nuelle. 

Foram quatro dias espe-
ciais, com a presença mar-

cante do Espírito Santo, 
resultando em 6 reconcilia-
ções, 6 conversões e 12 bati-
zados com o Espírito Santo. 
Também aconteceu a ma-
nhã missionária, onde os 
jovens foram despertados e 
conscientizados do seu pa-
pel como embaixadores do 
evangelho de Cristo na face 
da terra. 

As congregações da regio-
nal participaram, abrilhan-
tando o evento com desta-
que para a cooperação dos 
irmãos da Assembleia de 
Deus de Jardim Weissópolis 
(Pinhais). 

“Nossa gratidão estende-
-se à liderança da regional 
na pessoa do irmão Fabio 

Godin, ao meu companheiro 
de juventude, André Santa-
na, por todo empenho e de-
dicação, aos regentes, Jhen-
nifer Boy e Estevan Guedes 
e a todos os integrantes do 
Conjunto Vocal Louvores ao 
Rei, que participaram ati-
vamente todos os dias do 
evento, aos departamentos 
da igreja pelo  apoio e ora-
ções. Ao nosso Senhor Jesus 
fica a nossa devoção por nos 
permitir conduzir esses jo-
vens debaixo da unção”, as-
segura o Cooperador Beza-
liel Guedes, líder da UMADC 
- Jardim União.

Texto e fotos de: 
Ulisses Camargo

JARDIM UNIÃO - JOVENS

A congregação da Assem-
bleia de Deus de Higienópo-
lis, dirigida pelo Ev. Gilmar 
Marques Franco, realizou 
nos dias 30 de novembro e 
01 de dezembro de 2019 a 
Confraternização de jovens, 
sob a liderança da irmã Bár-
bara Raema Franco que con-
tou com a cooperação ativa 
do Grupo Vozes em Louvor.

Sob o tema, “Porque para 
Deus nada é impossível” (Lc 

1.37), o evento foi marcado 
pelo mover do Espírito San-
to atuando de forma convin-
cente nos corações de todos.

Os preletores convidados 
foram, Pb. Jackson Jerôni-
mo (coordenador da UMADC 
Matriz) e irmã Gigliane Arau-
jo. O evento contou também 
com a cooperação das con-
gregações de Planta Califór-
nia e Alto Tarumã.

(Informações 
enviadas pela irmã Edina)

HIGIENÓPOLIS – JOVENS
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A congregação da Assem-
bleia de Deus do Cachoeira, 
dirigida pelo Ev. Isaías An-
tunes da Rosa esteve em fes-
tividade em dois eventos si-
multaneamente, aniversário 
do templo, que comemorou 
seus 31 anos e o lançamento 
da Orquestra Adonai. 

O culto em Ação de Gra-
ças foi realizado nos dias,19 
a 20 de outubro de 2019, e 
os preletores convidados fo-
ram, Ev. Aparecido Borrie-
ro e Pb. Santiago da AD em 
Fazenda Rio Grande. Foram 
dois dias especiais em que a 
igreja agradeceu ao Senhor 

Jesus, pela oportunidade de 
servi-lo. 

“Hoje temos um templo 
estruturado onde podemos 
servir ao Senhor com alegria 
e acomodar a membresia em 
geral e os nossos visitantes”, 
relata o Pb. Paulo Olímpio. 

“Este é o momento opor-
tuno para agradeceremos 
aos ex-dirigentes que labu-
taram para o crescimento 
desta obra. A todos os par-
ticipantes deste evento nos-
sa gratidão por vossas pre-
senças. Aos departamentos 
da igreja pelo empenho e 
dedicação em servir ao reino 

dos céus com alegria. Nes-
ses 31 anos, almas foram 
ganhas para o reino do Se-
nhor Jesus, tivemos curas, 
libertação e relatos de vá-
rios testemunhos. Somos 
uma igreja forte e pujante e 
continuaremos com a nossa 
missão de evangelizarmos e 
ganharmos almas para o rei-
no do Senhor Jesus. Nossa 
gratidão ao professor Adria-
no Nogueira, pela dedicação 
ao formar novos músicos”, 
finaliza o Ev. Isaias Antunes 
da Rosa.

Texto e fotos de: 
Ulisses Camargo

CACHOEIRA - ANIVERSÁRIO DO 
TEMPLO E ORQUESTRA
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SEDE
IDA - 4º EVANGELISMO -  MONTESE

Ocorreu no dia 27 de ou-
tubro a última atividade de 
IDA em 2019, sendo que 47 
pessoas da IEADC sede com-
pareceram para esta obra 
na congregação do Montese, 
iniciando com a distribuição 
de 1.000 folhetos até aproxi-
madamente as 12hs, ocor-
rendo duas conversões de 
pessoas junto às equipes de 
evangelismo.

Logo em seguida iniciou-
-se o culto infantil que nes-
ta oportunidade contou com 
a participação das irmãs do 
curso, alcançando crianças 
para Cristo que prepararam 
e aplicaram atividades para 

as 51 crianças presentes, 
com distribuição ao final, de 
docinhos e um kit para hi-
giene bucal.

Foram entregues 86 saco-
las de doações ao dirigente 
da congregação, Ev. Isaías 
Conceição Daniel para pos-
terior distribuição às pesso-
as carentes da região.

Entre os produtos arre-
cadados haviam roupas, 
brinquedos, alimentos não 
perecíveis, terno, chinelos, 
bolsas, calçados, cobertores, 
etc.

Às15hs, teve início o culto 
ao ar livre em um campinho 
próximo da congregação, 

onde o Ev. Junker dirigiu o 
culto, os jovens da IEADC 
louvaram a Deus com hinos 
e concluindo o trabalho da 
IDA o Pr. Sergio Luiz pregou 
a Palavra de Deus e o Espí-
rito Santo agiu convencendo 
mais quatro pessoas a acei-
tar Jesus como Senhor e Sal-
vador e uma a se reconciliar, 
que somados aos dois pela 
manhã, totalizou oito almas 
resgatadas para o Reino do 
Deus Altíssimo. 

EQUIPE DE EVANGELISMO

PAROLIN – CÍRCULO DE ORAÇÃO 
O Pb. Marcos Pires, diri-

gente da congregação, com 
uma oração deu abertura à 
56ª Confraternização do Cír-
culo de Oração Coluna de 
Fogo. 

O evento foi realizado nos 
dias 16 a 18 de novembro de 
2019 na congregação do Pa-
rolin e o tema escolhido foi, 
“Mulheres cheias do Espírito 
Santo” (Ef. 5.18). 

As preletoras do evento 
foram as irmãs Sheila Xa-
vier (RJ), Aline Costa (SP) e a 

Coordenadora Geral do CO-
ADC, Vera Lúcia de Oliveira. 

“Foram três dias de mui-
tas bênçãos e maravilhas, 
Deus se fez presente e a sua 
glória pôde ser sentida pelos 
participantes. 

Somos gratas a Deus pela 
obra desenvolvida nesta 
congregação, pelo Círculo de 
Oração, por todas as irmãs 
participantes e também as 
componentes do Coral Co-
luna de fogo, que semanal-
mente estão de joelhos do-

brados orando pela nação 
Brasileira, pelas famílias e 
pela obra do Senhor Jesus 
que não para. 

Gratidão a Deus pela dedi-
cação das irmãs Yolanda de 
Jesus, Maria Cedi, às maes-
trinas Marcia Pires, Patrícia 
Duarte e Simone Viana, pela 
dedicação a obra do Mestre 
Jesus”, relata a irmã Nair 
Duarte, líder do COADC - 
Parolin.

Texto: Ulisses Camargo
Fotos: AD Parolin
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JARDIM CRUZEIRO - CÍRCULO DE ORAÇÃO
Sob o tema, “Mulheres 

transformadas, vivendo a 
vontade de Deus” (Rm 12.2), 
foi realizado nos dias 30 de 
novembro a 02 de dezembro 
de 2019 na congregação da 
Assembleia de Deus de Jar-
dim Cruzeiro do Sul, a 33ª 
Confraternização do Círculo 
de Oração e do Coral Brilho 
Celeste. 

O Pastor Fabio Bitten-
court, dirigente da congrega-
ção, relata que a igreja vive 
um momento de comunhão, 
buscando a excelência no fa-

zer e isso deve-se as orações 
das abnegadas servas do Se-
nhor Jesus. 

“Em três dias de even-
to, sentimos a maravilhosa 
presença do Espírito Santo, 
com um mover sem igual. 

Também tivemos a parti-
cipação dos departamentos 
da igreja”, afirmou a irmã 
Adriane Bittencourt. 

Ministraram a palavra as 
irmãs, Rosires Martines (Foz 
do Iguaçu) e Sarah Salles 
(Ponta Grossa). 

“A palavra de ordem é 

gratidão, por todas as vitó-
rias recebidas neste ano de 
2019, através das orações, 
especificamente direciona-
da pelo Círculo de Oração. 
Agradecimento especial à 
coordenação local, com des-
taque para a irmã Raquel 
Floriano - Segunda dirigente 
e as regentes, Naná Apoliná-
rio e Raquel Floriano”, con-
clui a irmã Dionélia Pereira, 
dirigente do COADC - Jar-
dim Cruzeiro do Sul.

Texto e fotos de: 
Ulisses Camargo

TERRA SANTA – 05 de dezembro

No dia 07 de dezembro o Pas-
tor Gilmar Antonio de Andrade, 
Superintendente de Adminis-
tração Ministerial e Congrega-
ções, deu posse ao Pastor Ade-
mar Couto como novo dirigente 
da congregação do Pilarzinho. 

Também houve a despedida do 
Pastor Ney Silva, que perma-
neceu a frente da congregação 
por 13 anos e que no dia 05 de 
novembro assumiu a congrega-
ção de Vila Americana.

PILARZINHO – 07 de dezembro

A sub congregação de Terra 
Santa, recebeu no dia 5 de de-
zembro a comissão da Supe-
rintendência de Administração 
Ministerial e Congregações para 
um culto administrativo. O Pas-
tor Davi Lourenço foi o dirigente 
do culto. O Ev. Gilmar Pedro de 

Barros foi o preletor da noite. O 
desmembramento da sub con-
gregação que passou a status de 
congregação e também posse do 
Ev. Abrão Ferreira foi conduzido 
pelo Pastor Luiz Valdo de Mace-
do. 

POSSES DE NOVOS DIRIGENTES

Textos e Fotos: Ulisses Camargo e Hélio Santos
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TESTEMUNHO

Meu nome é Mildre Gise-
le Batista, sou casada com o 
irmão Ozeias e juntos temos 
dois filhos. Servimos ao Se-
nhor com alegria na congre-
gação de Vila Americana. No 
dia 20 de maio de 2019, pas-
sei por uma intervenção ci-
rúrgica na cervical. Durante 
a cirurgia foi encontrado um 
tumor bastante considerável 
que preocupou o médico, o 
qual solicitou imediatamen-
te a retirada ou pinçar, para 
saber exatamente o que es-
tava acontecendo. 

A situação era preocu-
pante, pois havia a suspeita 
de um tumor e também no 
exato momento não havia 
nenhum médico oncologista 
para acompanhar tal proce-
dimento. 

A cirurgia transcorria e 
após seis horas de procedi-
mento cirúrgico e recupe-
ração, recebi a notícia que 
encontraram de fato um 
tumor, porém o médico op-
tou neste primeiro momen-
to, não coletar amostras. A 
sugestão era para fazer mais 
exames, para saber a natu-
reza do tumor. 

Eu, meu esposo, filhos e 

demais familiares ficamos 
preocupados com este pri-
meiro diagnóstico do médi-
co. Estávamos confiantes no 
Senhor Jesus, pois algum 
tempo atrás eu tinha recebi-
do da parte do nosso Deus, 
uma palavra de vitória que 
não ficaria paraplégica. 

O médico estava perple-
xo e não estava entendendo 
porque eu ainda não esta-
va na cadeira de rodas. Um 
pouco antes desta interven-
ção, entre o período da en-
fermidade até a interven-
ção divina, meu tio que se 
chama Raimundo fez uma 
sugestão para que uma vez 
por mês estivéssemos reuni-
dos em família, em um culto 
doméstico para louvar o Se-
nhor Jesus.

No primeiro culto não foi 
possível, pois tinha acabado 
de realizar o procedimento 
cirúrgico, mas no segundo 
culto eu estava presente e 
recebi uma oração especi-
fica. Estava acompanhada 
de uma irmã em Cristo por 
nome Rosilda e ela me disse, 
“Você está recendo a cura 
hoje”. Após sessenta dias 
realizei novos exames de ul-

trassom, de sangue e de res-
sonância, e nada foi encon-
trado, ou seja, estou curada 
para honra e glória do nome 
do Senhor Jesus. 

Meu conselho muito pes-
soal e direcionado é que, se 
você está cansado, desani-
mado, não desista, porque 
o Senhor Jesus cuida dos 
seus, em todos os detalhes. 
Servir a este Deus glorioso 
é um privilégio, porque ele 
nunca disse que seria fácil, 
ele disse que valeria a pena, 
“Quem me serve precisa 
seguir-me; e, onde estou, o 
meu servo também estará. 
Aquele que me serve, meu 
Pai o honrará (João 12.26 
NVI).

MILDRE GISELE BATISTA

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
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SEDE

VISITA AO IBAS

No dia 27 de novembro 
de 2019 o Pastor Wagner 
Gaby, Presidente da IEADC, 
acompanhado de sua espo-
sa, Maria Gaby, estiveram 
visitando a Casa Betânia e 
o Lar Sião, local este onde 
estão abrigados idosos, ho-
mens e mulheres. “Estamos 
aqui para prestar um culto 
de gratidão a Deus, trazen-
do um pouco de carinho e 
amor, e uma palavra pas-
toral a todos os internos” 
afirmou o Pastor Wagner.  
O Instituído foi inaugura-
do em 1964, pelo saudo-
so Pastor José Pimentel de 
Carvalho, e ao longo destes 
55 anos, os resultados são 
cada vez mais positivos. Os 

números dos atendimentos 
são maiores a cada ano. Nas 
atividades para este ano foi 
priorizado a qualidade do 
atendimento à pessoa idosa 
e as estratégias em grupo, 
gerando um fortalecimento 
do vínculo entre a institui-
ção e os idosos.  “Atendidos 
em regime de longa perma-
nência, se torna necessá-
ria essa maior aproximação 
com os mesmos e seus fami-
liares”, relata a irmã Claudia 
Palugan, Enfermeira Che-
fe e Gerente do Instituto.  
O culto de louvor ao nos-
so Deus foi dirigido pelo 
Pastor Josias Chromiec e 
contou com várias parti-
cipações incluindo o Co-

ral Maranata (Coral este 
formado por esposas de 
obreiros do templo sede).  
Após a ministração da pala-
vra de Deus o Pastor Wag-
ner, juntamente com sua 
esposa, agradeceram os co-
laboradores do Instituto.  
Em seguida fizeram a entre-
ga de vários itens para a ins-
tituição, como cobertores, 
lençóis e afins. O Pb. Elizeu 
Paredes, o Diretor-presiden-
te do IBAS, agradeceu ao 
Pastor Wagner pelo carinho 
e pela dedicação a esta obra 
de ação social.

Texto e fotos de: 
Ulisses Camargo.
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CONGREGAÇÕES

HAUER-BELEM - GRUPO MANANCIAL
A congregação da Assem-

bleia de Deus do Hauer-
-Belém, dirigida pelo Pastor 
Luiz Carlos da Silva, esteve 
em festividade nos dias 26 e 
27 de outubro de 2019. 

O evento foi para come-
morar os 20 anos do Grupo 
Manancial e o tema escolhi-
do para o evento foi: “Deus 
ainda realiza sonhos” (Jr 
29.11). Os preletores convi-
dados para ministrar foram, 
Ediuço Alexandre e a irmã 
Isis da Silveira. 

Participação musical es-
pecial ficou com as canto-
ras Claudia Schimit e Giselli 
Cristiana da AD em Telêma-
co Borba. Vários convidados 
e irmãos de outras congre-
gações fizeram-se presentes 
para juntos agradecerem a 
Deus por 20 anos de louvor. 

O Grupo Manancial foi 
criado no ano de 1999, com 
o intuito de adorar o Deus, 
e ininterruptamente e segur 
com o seu propósito de ora-
ção, adoração e louvor ao 

Senhor. 
O Grupo Manancial fecha 

o ano de 2019, agradecido a 
Deus por todas as bênçãos 
recebidas e com a formação 
atual das seguintes compo-
nentes: Elisa, Eliete, Rosi-
lene, Quintana e também a 
irmã Lindinalva Silvério dos 
Santos que lidera o Grupo 
desde a sua criação.

Texto e fotos de: 
Ulisses Camargo
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A congregação da Assem-
bleia de Deus de Xapinhal rea-
lizou no dia 15 de dezembro de 
2019, culto em Ações de Gra-
ças pelo aniversário natalício 
de seu dirigente, Pastor Anto-
nio Rodrigues.

Ministrou a palavra de Deus 

o Ev. Milton Rocha e o Pastor 
Fábio Mariano representou o 
Pastor Wagner Gaby, Presi-
dente da IEADC, entregando 
ao aniversariante um presente, 
em nome do Ministério da AD 
em Curitiba.

Irmã Cida

XAPINHAL – AÇÕES DE GRAÇAS


