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Da esquerda para a direita: Pr. Wagner Gaby (Presidente); Pr. Valter (Vice-Presidente); Pr. Auzias (Diretor Financeiro); 
Pr. Fabio Mariano (Diretor Administrativo); Eng. Wagner (Diretor de Obras)

V.
 D

am
as

Em Assembleia Geral Or-
dinária realizada no dia 28 de 
janeiro em seu templo sede, 
a Igreja Evangélica Assem-
bleia de Deus em Curitiba, 
presidida pelo pastor Wag-
ner Tadeu dos Santos Gaby, 
elegeu a sua nova diretoria 
para o biênio 2020/2021, fi-
cando assim constituída: Vi-
ce-presidente, pastor Valter 
Rodrigues de Jesus; Dire-
tor Administrativo, pastor 
Fábio Mariano de Oliveira; 
Diretor Financeiro, pastor 
Auzias Paulo Nazário Ro-

drigues e Diretor de Obras, 
Engenheiro Wagner Rodri-
gues da Silva. 

Na mesma AGO também 
foram apresentados os no-
vos Superintendentes indi-
cados pelo pastor presiden-
te, os quais relacionamos 
abaixo e as suas respectivas 
Superintendências:
Superintendência da Fa-
mília – Pr. Aristides Vieira
Superintendência de Ad-
ministração Eclesiástica – 
Pr. Manassés de Matos
Superintendência de Ad-

ministração Ministerial e 
Congregações –  Pr. Jizreel 
Oseias Maciel
Superintendência de Edu-
cação Cristã – Pr. Ariel da 
Silveira
Superintendência de Evan-
gelismo e Discipulado – Pr. 
Edgar Leite dos Santos
Superintendência de Mis-
sões – Pr. Rui de Oliveira 
Lemes
Superintendência de Patri-
mônio -  Pr. Josias Chromiec
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PALAVRA DO PASTOR PRESIDENTE

O COMPROMISSO MIS-
SIONÁRIO DA IGREJA

Toda igreja deve estar 
ciente de seu compromisso 
missionário, pois missão é a 
tarefa da igreja e missões é 
igreja pondo em prática sua 
tarefa.

No Evangelho escrito por 
Mateus no capítulo 28, ver-
sículo 19, a ordem dada pelo 
Mestre aos discípulos, e con-
sequentemente à Sua Igreja, 
é a de ir e conquistar as na-
ções. “Portanto ide, fazei dis-
cípulos de todas as nações, 
batizando-os em nome do 
Pai, e do filho, e do Espírito 
Santo”.

Cada cristão, como parte 
integrante do corpo de Cris-
to, tem o dever de saber qual 
é o papel da igreja de Cristo 
aqui na terra.

A Igreja local tem uma 
missão universal, não im-
portando o tamanho numé-
rico de seus membros, nem 
a sua capacidade financeira. 
O mais importante é a visão 
espiritual da mesma, princi-
palmente do seu pastor.

Nenhum livro possui to-
das as respostas sobre como 
evangelizar o mundo da 
maneira mais efetiva. Cada 
país e cada cultura são di-
ferentes. As circunstâncias 
mudam conforme o tempo e 
o lugar.

O século XXI é diferente 
de todos os períodos prece-
dentes da História. A huma-
nidade experimentou dife-
rentes momentos ao longo 
de sua história, com carac-
terísticas bastante específi-
cas que contribuíram para 
distinguir de forma clara 
uma época da outra.

Precisamos conhecer os 
desafios de nossa época, 
devemos estar preparados 
para influenciarmos o mun-
do através da proclamação 
do Evangelho a fim de nos 
tornarmos capazes de refle-
tir a glória de Cristo, sendo 
“sal da terra” e “luz do mun-
do” (Mt 5.13,14).

Neste ano, a Igreja Evan-
gélica Assembleia de Deus 
no Brasil, completará 109 
anos de fundação e a As-
sembleia de Deus em Curi-
tiba (IEADC), 91 anos de 
atividades evangelísticas em 
nossa cidade. Isso significa 
que nosso compromisso com 
a evangelização local e mun-
dial, deve ser nossa maior 
prioridade.

No princípio da Assem-
bleia de Deus, 01 (um) cren-
te ganhava 12 (doze) pes-
soas para Jesus. Hoje, são 
necessários 140 (cento e 
quarenta) crentes para ga-
nhar 01 (uma) pessoa para 
Jesus! Atualmente, em cada 
10 (dez) convertidos, somen-

te 01 (um) é batizado nas 
águas.

A tarefa de evangelização 
é imposta a toda a igreja de 
Cristo na terra. Em todas as 
épocas e lugares, a evangeli-
zação sempre foi a priorida-
de número um do rebanho 
de Cristo.

FAZENDO MISSÕES EM 
PARCERIA COM O ESPÍRI-
TO SANTO

O último desejo enuncia-
do por Jesus aos seus dis-
cípulos, antes de Sua saída 
deste mundo, por ocasião 
de sua ascensão ao céu, foi 
expresso da seguinte for-
ma: “Ide por todo o mundo, 
pregai o evangelho a toda a 
criatura” (Mc 16.15).

Estas palavras consti-
tuem a Grande Comissão de 
Cristo a todos os seus segui-
dores, em todas as gerações.

Elas declaram o alvo, a 
responsabilidade e a outor-
ga da tarefa missionária da 
Igreja.

O propósito da Grande 
Comissão é fazer discípulos.

Como os discípulos se-
riam capazes de alcançar o 
mundo pregando o Evan-
gelho se Jesus não deixou 
instruções sobre como deve-
riam sair e cumprir a missão 
que lhes foi entregue?

Que foi que Jesus disse 
aos seus discípulos? “mas 
recebereis poder, ao descer 
sobre vós o Espírito Santo, e 
sereis minhas testemunhas 
tanto em

Jerusalém como em toda 
a Judéia e Samaria e até aos 
confins da terra” (At 1.8).
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CONTINuAÇÃO

Jesus deixou claro que 
não seria pelo poder do ho-
mem, nem pela força do ho-
mem, nem pela sabedoria do 
homem, nem pela capaci-
dade do homem, nem pelas 
ferramentas do homem, mas 
pelo poder do Espírito

Santo.
Poder (gr. dunamis) signi-

fica virtude, poder real, po-
der em ação.

Significa mais do que for-
ça ou capacidade; designa 
principalmente o poder divi-
no em operação, em ação na 
vida do crente para testemu-
nhar de Cristo com grande 
eficácia, para ganhar os per-
didos para Ele.

Este versículo tem sido a 
base de sermões em congres-
sos e conferências missioná-
rias, que Deus tem usado 
para desafiar vidas e comu-
nidades locais para a tarefa 
de evangelização mundial.

Certa vez, um jovem per-
guntou ao seu pastor: “Até 

quando o senhor vai pregar 
este sermão de Atos 1.8”? O 
pastor respondeu: “Até que 
o irmão vá ao campo missio-
nário”!

MISSÕES TÊM INÍCIO NO 
PODER DO ESPÍRITO SAN-
TO

É impossível fazer a obra 
missionária sem o poder do 
Espírito Santo.

É impossível haver poder 
do Espírito Santo sem visão 
mundial.

Um aparelho celular fun-
ciona como rádio, Internet, 
câmera fotográfica, filmado-
ra, gravador, relógio, desper-
tador, calculadora, agenda, 
MP3.., lanterna, etc.. Mas 
ele foi feito para ser um te-
lefone!

E se ele não funcionar 
como telefone, o que fazer 
com ele?

Você não vai jogá-lo fora, 
mas vai tentar dar um jeito 
para que ele funcione!

Quando a gente se con-
verte, Jesus coloca dentro 
de nós um “dispositivo”, um 
“chip”, o Espírito Santo, que 
nos leva imediatamente a fa-
zer discípulos.

A mensagem da Palavra 
de Deus enche o teu cora-
ção com o poder do Espírito 
Santo!

Tome agora, uma atitu-
de de fé e comprometimento 
com a obra missionária!

Se não for aqui, onde? Se 
não for agora, quando? Se 
não for você, quem?

Oro ao Senhor para que 
em 2020, cada um de nós, 
membros da família assem-
bleiana, faça como os pri-
meiros discípulos de Cristo:

“E eles, tendo partido, 
pregaram por todas as par-
tes, cooperando com eles 
o Senhor e confirmando a 
palavra com os sinais que 
se seguiram. Amém!” (Mc 
16.20).

RIO BONITO - EBD
A congregação da Assem-

bleia de Deus de Rio Bonito, 
dirigida pelo Ev. Luiz Ronal-
do Rocha de Macedo, desen-
volve um projeto denomina-
do “EBD Influenciando”, que 
enfatiza o valor da Escola Bí-
blica Dominical.

No domingo, 19 de janei-
ro, através de uma bonita 

cerimônia, a congregação 
promoveu a entrega de certi-
ficados aos alunos que mais 
tiveram registro de frequên-
cia na Escola Dominical no 
ano de 2019.

A finalidade é reconhecer 
o esforço daqueles que são 
assíduos frequentadores e 
estimular os que ainda não 

frequentam a Escola Bíblica 
Dominical. 

O Evento foi realizado sob 
a coordenação do Superin-
tendente da EBD local, Cp. 
Jorge Rafael da Silva e o 
apoio da Secretaria de Ensi-
no da IEADC Rio Bonito, na 
pessoa do Pb. Paulo Souza.
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PLANTA EVARISTO – 11/12/2019

No dia 15 de dezembro, 
o Ev. Adriano Fernandes 
tomou posse como novo di-
rigente na Congregação do 
Capão da Imbuia. O Culto 
administrativo foi conduzi-
do pelo Pastor Luiz Carlos 

da Costa. Vários obreiros de 
outras congregações estive-
ram cooperando. O preletor 
da noite foi o Pastor Eduardo 
Inácio da Silva. A Congrega-
ção era atendida pelo Pastor 
Nivaldo Ramos Júnior.

CAPÃO DA IMBUIA – 15/12/2019

No dia 11 de dezembro, 
foi empossado como novo 
dirigente da congregação da 
Planta Evaristo, o Pb. André 
Santos. O culto de transfe-
rência de obreiro foi condu-
zido pelo Pasto Luiz Carlos, 
que na oportunidade repre-
sentou o Pastores Wagner 

Gaby e Gilmar Antonio de 
Andrade, respectivamente, 
Presidente da IEADC e Supe-
rintendente de Administra-
ção Ministerial e Congrega-
ções. O preletor da noite foi 
o Pastor Cleverson Padilha. 
A congregação era atendida 
pelo Ev. Adriano Fernandes.

POSSES DE NOVOS DIRIGENTES

XAPINHAL – 05/01

Tomou posse no dia 06 de 
janeiro como novo dirigente 
da congregação de Moradias 
Arroio o Ev. João Carlos Alves 
Leite. O culto administrativo foi 
dirigido pelo Pastor Vitor Mar-
ciano Silveira, que contou com 
a colaboração da comissão in-
dicada pelo Superintendência 
de Administração Ministerial 
e Congregações. O preletor 

da noite foi o Ev. Agnaldo Al-
meida Vieira e o Pastor Jizreel 
Oseias Maciel, conduziu o ato 
de transferência de obreiro e 
desmembramento da sub-con-
gregação que pertencia à Con-
gregação do Parque Industrial 
e era atendida pelo Ev. Ismael 
Ferreira da Rocha.

MORADIAS ARROIO – 06/01

A congregação do Xapi-
nhal I, esteve reunida no dia 
05 de janeiro para receber o 
seu novo dirigente, Ev. Isma-
el Ferreira da Rocha. O culto 
administrativo foi conduzido 
pelo Pastor Bento Cerquei-
ra. O preletor da noite foi o 
Pastor Sergio Schroeder. O 
pastor Jeronimo Antunes 

dos Santos conduziu o ato 
de posse, representando os 
Pastor Wagner Gaby e Gil-
mar Antonio de Andrade res-
pectivamente, Presidente da 
IEADC e Superintendente de 
Administração Ministerial e 
Congregações. A congregação 
era atendida pelo Pastor An-
tonio Rodrigues. 
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COPEL – 08/01

No dia 11 de janeiro foi 
empossado como novo di-
rigente na congregação do 
Ahú, o Pastor Arlindo Vieira 
da Silva. O preletor da noite 
foi o Pastor Catharino Nunes 
Pires. O Pastor Márcio Vini-
cius, conduziu o ato de pos-
se. O Pastor Wagner Gaby, 

Presidente da IEADC este-
ve presente e  agradeceu ao 
Pastor Rui de Oliveira Lemes 
que atendeu a congregação 
interinamente. Com uma 
oração abençoou o Pastor 
Arlindo e sua esposa irmã 
Edna, para que tenham êxi-
to à frente da congregação.

AHÚ – 11/01

A congregação da Copel, 
recebeu no dia 08 de janeiro 
seu novo dirigente, Ev. Jeziel 
Pereira. O culto de posse foi 
conduzido pelo Pastor Wal-
mir Sampaio das Chagas, 
juntamente com a comissão 
formada pelos obreiros de-
signados pela Superinten-
dência de Administração Mi-
nisterial e Congregações. O 
preletor da noite foi o Pb. An-

dré Santos. O Pastor Wagner 
Gaby, presidente da IEADC 
esteve presente e manifestou 
gratidão a Deus pela vida 
do novo dirigente e de sua 
família. O Pastor Porto, re-
presentou na oportunidade 
o Pastor Perci Fontoura, que 
é o Presidente da CIEADEP. 
A congregação era atendida 
interinamente pelo Pastor 
Arlindo Vieira da Silva.

POSSES DE NOVOS DIRIGENTES

GANCHINHO – 18/01

No dia 20 de janeiro o Pastor 
Cleverson Padilha foi empossa-
do como novo dirigente na con-
gregação do Jardim Paraíso. 
O culto administrativo contou 
com a presença de vários obrei-
ros de outras congregações e 
também uma caravana de ir-
mãos da congregação da Vila 
Oficinas. O preletor da noite foi 

o Ev. Milton Rocha. O Supe-
rintendente de Administração 
Ministerial e Congregações, 
Pastor Gilmar Antonio de An-
drade conduziu o ato de posse, 
representando o Presidente da 
IEADC, Pastor Wagner Gaby. A 
congregação era atendida inte-
rinamente pelo Pastor Edson 
Candido da Silva.

JARDIM PARAÍSO – 20/01

A congregação do Ganchinho 
esteve reunida para receber o seu 
novo dirigente, Ev. Noel de Paula. 
O Culto de transferência de obrei-
ro foi realizado no dia 18 de janei-
ro e o Pastor Zulmiro Felix da Silva 
foi o dirigente do culto, O Ev. Pe-
dro Cruz foi o preletor, Pr. Estevão 
Carneiro no apoio e o Ev. Eron da 

Silva de Cerqueira, conduziu o ato 
de posse. Todos designados pelo 
Superintendência de Administra-
ção Ministerial e Congregações. 
A congregação do Ganchinho era 
atendida pelo Pb. Daniel Fermia-
no, que assumiu a direção da sub-
-congregação do Pinheirinho, de-
nominada Vila Machado.

Textos e Fotos: Ulisses Camargo, Helio Santos, Almir Pail e Ulisses Magliano
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SEDE

O Departamento musical 
da Igreja Evangélica Assem-
bleia de Deus em Curitiba, 
presidida pelo Pastor Wag-
ner Tadeu dos Santos Gaby, 
sob a coordenação dos ma-
estros Izaac Junior e Vagner 
Franco, realizou uma linda 
cantata de Natal, cujo tema 
foi: Um momento Glorioso, 
apresentada no templo sede 

o qual tem como dirigente o 
Pastor Marcio Vinícius (co-
-pastor do templo sede) nos 
dias 22 e 25 de dezembro.

Foi um evento de grande 
magnitude que contou com 
a dedicação de vários outros 
maestros e dezenas de ou-
tras pessoas que não medi-
ram esforços para a realiza-
ção do mesmo.

Foram momentos de en-
levo espiritual para a igreja, 
através dos louvores apre-
sentados pelo Coral e Or-
questra e edificação espiri-
tual através da mensagem 
da palavra de Deus, pregada 
pelos pastores, Marcio Viní-
cius e Eliel dos Santos Gaby. 

CANTATA DE NATAL 2019
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A congregação da Assem-
bleia de Deus de Jardim São 
Carlos, dirigida pelo Ev. Esli 
de Souza, esteve em festivi-
dade dia 30 de novembro de 
2019. 

O evento foi em comemo-
ração aos cinquenta anos da-
quela congregação, e contou 
com a participação do Pre-
sidente da Igreja em Curiti-
ba, Pastor Wagner Gaby e de 
sua digníssima esposa, irmã 
Maria Gaby.

Estiveram presentes tam-
bém, quase todos os dirigen-
tes anteriores, ocasião em 
que foram homenageados 
por fazerem parte da histó-

ria daquela igreja. 
Os departamentos se uni-

ram em um grande coral, 
apresentando uma coletânea 
de louvores representativos 
das últimas cinco décadas, 
proporcionando momentos 
de grande emoção e edifica-
ção espiritual aos presentes. 

Cada família recebeu um 
troféu, por estarem fazendo 
parte deste momento histó-
rico. Ao longo destas cinco 
décadas, aconteceram mui-
tas conversões, testemu-
nhos e vitórias foram alcan-
çadas, como ficou registrado 
no histórico apresentado 
pelo Pb. Filipe Duarte. 

O Pastor Wagner Gaby foi 
o preletor da noite comemo-
rativa e com ousadia minis-
trou sobre o crescimento do 
reino de Deus.

“Esse é um momento es-
pecial de gratidão a Deus, 
mas também de reflexão so-
bre nossa história com um 
olhar no futuro, procurando 
implantar novas estratégias 
para mantermos o cresci-
mento”, concluiu o Evange-
lista Esli de Souza”.

Texto e fotos de: 
Ulisses Magliano e 

Jhenifer Colaço

JARDIM SÃO CARLOS - JuBILEu DE OuRO

A congregação da Assem-
bleia de Deus do Jardim Ar-
roio, realizou nos dias 29 de 
novembro a 1º de dezembro 
de 2019, a 45ª Confraterni-
zação do Círculo e do Oração 
e do Coral Rosa de Saron. 

O tema foi: “Mostra-me 
a tua Glória” (Êxodo 33.18) 
e os preletores convidados 
foram, Pastor Israel Silva, 
Pb. Adelço Andrade e a irmã 
Luci Souza. 

“Várias congregações da 

região estiveram participan-
do e adorando a Deus co-
nosco”, relata as irmãs Rosi-
mery e Débora, dirigentes do 
Círculo de Oração. “Um ano 
de muitos desafios, mas o 
Círculo de Oração continua 
avante em propósito firme 
de oração e busca”, enfatiza 
a irmãs Miriam e Marlete Pe-
droso, maestrinas do Coral. 

“Queremos agradecer a 
Deus por permitir comemo-
rarmos estes 45 anos, ou 

seja, Jubileu de Safira. Aos 
nossos visitantes, integran-
tes do Círculo de Oração, ir-
mãos e irmãs que colabora-
ram com este evento, nossa 
gratidão. A Deus seja a hon-
ra, glória e louvor”, afirma a 
irmã Damaris Vilela, líder do 
COADC - Jardim Arroio.

Texto e fotos de: 
Ulisses Magliano

JARDIM ARROIO – CÍRCuLO DE ORAÇÃO 
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ENSINO

FACuLDADE CRISTÃ DE CuRITIBA
Com muita alegria e gra-

tidão à Deus e à Presidência 
da Igreja Evangélica Assem-
bleia de Deus em Curitiba, 
anunciamos que a Faculda-
de Cristã de Curitiba obteve 
nota 5 no IGC/MEC (a nota 
máxima do MEC em todos 
os indicadores é 5).

O Índice Geral de Cur-
sos Avaliados da Instituição 
(IGC) trata-se de um indica-
dor de qualidade. Ele avalia 
as Instituições de Educação 
Superior em todo o Brasil. 
Foram avaliadas mais de 
2000 (duas mil) Instituições. 
Apenas 42 em todo o país 
receberam nota máxima; 
sendo que no Paraná, foram 
apenas

03; uma delas a FCC.
Anualmente o MEC rea-

liza seu cálculo levando em 
conta os seguintes aspectos:

1. média dos CPCs (Con-
ceito Preliminar do Curso) 
do último triênio, relativo ao 
curso avaliado da institui-
ção, ponderada pelo número 

de matrículas;
2. média dos conceitos de 

avaliação dos programas de 
pós-graduação stricto sensu 
atribuídos pela CAPES (Ain-
da não temos programa de 
mestrado/doutorado);

3. distribuição dos estu-
dantes entre os diferentes 
níveis de ensino, graduação 
ou pós-graduação.

O IGC refere-se sempre a 
um triênio, compreenden-
do todas as áreas avaliadas 
previstas no Ciclo Avaliativo 
do Enade (Exame Nacional 
do Ensino Médio).

Com isso, nossa faculda-
de acabou ganhando desta-
que nacional, uma vez que 
foi divulgado em diversos si-
tes de renome com grandís-
simo número de acessos. 

Abaixo colocamos alguns 
a título de exemplo.

Em primeiro lugar o pró-
prio site do governo onde 
você pode acessar a plani-
lha.

http://portal.inep.gov.

br/educacao-superior/in-
dicadores-de-qualidade/re-
sultados

Uol - https://edu-
c a c a o . u o l . c o m . b r / n o -
t i c i a s / 2 0 1 9 / 1 2 / 1 2 /
as-universidades-com-me-
lhor-desempenho-em-indi-
cador-de-qualidade-do-mec.
htm

Gazeta do povo - gazeta-
dopovo.com.br/educação só 
2% das instituições de ensi-
no superior têm nota máxi-
ma em avaliação do MEC.

G1 - https://g1.globo.
c o m / e d u c a c a o / n o t i -
cia/2019/12/12/confira a 
lista de instituições de ensi-
no superior com nota máxi-
ma em avaliação do MEC

MSN divulgou: Só 2% das 
instituições de ensino supe-
rior têm nota máxima em

avaliação do MEC.
https://www.msn.com/

pt-br/noticias/educacao só 
2% das instituições de ensi-
no superior têm nota máxi-
ma em avaliação do MEC.

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


