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85 alunos formados em 2020
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A Igreja Evangélica Assem-
bleia de Deus em Curitiba, 
presidida pelo Pastor Wag-
ner Tadeu dos Santos Gaby, 
através da Superintendên-
cia de Educação Cristã, na 
pessoa de seu Superinten-
dente, Pastor Ariel da Silvei-
ra, realizou nos dias 21 a 26 
de fevereiro mais uma EBO 
– Escola Bíblica de Obreiros.

O evento que contou com 

1.200 inscritos e dezenas 
de avulsos teve a coopera-
ção dos seguintes profes-
sores: Pastor Ciro Zibordi 
(RJ); Pastor Alberto Rezen-
de de Oliveira (SP); Pastor 
Cézar Moisés (RJ); Pastor 
Joel Freire (USA); Pastor 
Sandro Pereira (PR) e Pas-
tor Nilton dos Santos (SC).

Foram dias de muito 
aprendizado e desperta-

mento espiritual para to-
dos os participantes, pois 
os professores transmiti-
ram a genuína mensagem 
bíblica, demonstrando seus 
conhecimentos bíblicos e 
compartilhando suas ex-
periências de ministério.

(Continua na página 03) 

Na edição de número 290 
(fevereiro) desse Informati-
vo, publicamos matéria de 
capa referente a nova dire-
toria da IEADC para o bi-
ênio 2020/2021 e as Su-
perintendências com seus 
respectivos Superintenden-

tes, deixando de constar na 
matéria a Secretaria Geral 
que tem como responsá-
vel a irmã Joelita do Nasci-
mento, o que fazemos agora.

Setor de Imprensa da IEADC

N O T A

Joelita do Nascimento
Secretária Geral
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PALAVRA DO PASTOR PRESIDENTE

Nos últimos dois anos, 
escrevi no Editorial deste 
Informativo, matérias rela-
cionadas sobre a importân-
cia da mulher virtuosa, por 
ocasião do Dia Internacional 
da Mulher, comemorado no 
dia 08 de março, relembran-
do que somente no ano de 
1975, através de um decre-
to, a data foi oficializada pela 
ONU (Organização das Na-
ções Unidas) como um dia 
de comemoração pelas con-
quistas que as mulheres ob-
tiveram ao longo da História.

Neste ano, julguei opor-
tuno transcrever ipsis litte-
ris (nos mesmos termos; tal 
como está escrito). um texto 
constante no livro   “GRAÇA 
DIÁRIA PARA MULHERES – 
Reflexões Devocionais para 
Alimentar a sua Alma”, da 
CPAD (Casa Publicadora das 
Assembleias de Deus), pági-
na 60, sob o título: 

O QUE SUA FORMA DE 
VESTIR DIZ A SEU RESPEI-
TO?

“Enganosa é a graça, e 
vaidade a formosura, mas 
a mulher que teme ao SE-
NHOR, essa será louvada. 
Dai-lhe do fruto das suas 
mãos, e louvem-na nas por-
tas as suas obras (Provér-
bios 31.30,31).

Imagine se você, a primei-
ra mulher a ser eleita presi-
dente dos Estados Unidos, 
subisse ao palanque ves-
tindo uma camiseta curta, 
calça de cintura baixa e um 
pino brilhante no umbigo. 
Isso pode funcionar para es-
trelas do rock, mas pareceria 
ridículo e totalmente inapro-
priado para uma presidente.

A moda é um instrumen-
to incrivelmente poderoso. 
É uma das formas como 
nos expressamos como in-
divíduos. A forma como nos 
vestimos conta um pouco 
sobre quem somos ao mun-
do. Mostra quem admiramos 
e com o que nos preocupa-
mos. O que sua forma de 
vestir diz a seu respeito? O 
que você quer que ela diga? 

A mídia e o mundo em 
que vivemos encorajam as 
mulheres a exporem sua se-
xualidade. Na verdade, isso 
não é novo. Muito antes de 
Sansão se apaixonar por Da-
lila, os homens já se sentiam 
cativados pelas mulheres. 
Contudo, as mulheres que se 
vestem de forma provocante 
vendem-se muito abaixo de 
seu valor real. Com certeza, 
Deus projetou as mulheres 
para ser bonitas, mas a be-
leza exterior deve ser um re-
flexo do que temos em nosso 
interior. Deus criou-a um 
ser humano espantosamen-

te inteligente, afetivo e boni-
to. Ele pode fazê-la resplan-
decer, se você deixar.

É fácil expor a sexualida-
de. Muito mais difícil é al-
cançar o respeito que você 
almeja na escola ou no tra-
balho. Você quer que aque-
las ideias brilhantes, ins-
piradas por Deus, sejam o 
que as pessoas lembram a 
seu respeito. E, por isso, a 
primeira mulher a se eleger 
presidente não se vestirá 
como uma artista de rock. 
Ela se vestirá como uma lí-
der mundial séria.

Assim, o que suas rou-
pas contam ao mundo a 
seu respeito? Com certeza, 
você não precisa usar um 
traje magnífico, mas seja o 
que for que vestir, você deve 
vestir-se por respeito à graça 
de Deus e para refleti-la em 
você. Afinal, você é uma em-
baixadora do Rei”.

Esta é a vontade de DEUS 
para todas as mulheres… 
que elas sejam bênção na 
vida de todos que as ro-
deiam. Somente quem tem 
uma mãe, uma irmã, uma 
esposa, uma namorada, 
uma amiga, sabe a impor-
tância desse ser tão especial 
que foi criado por DEUS, 
para trazer bênção na vida 
do homem.

Não esqueça de parabeni-
zar e orar por todas as mu-
lheres que tem importância 
na sua vida. 

FELIZ DIA 
INTERNACIONAL DA 
MULHER!

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

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 
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ENSINO

EBO - CONTINUAçãO
Nesta edição a EBO for-

mou 85 alunos que comple-
taram seus cinco anos de 
estudos, em uma turma que 
recebeu o nome de Missio 
Dei (Missão de Deus). Ca-
ravanas e grupos de alunos 
vieram de outras cidades do 
Paraná e também de outros 
Estados para participarem 
da EBO em Curitiba, Esco-
la pioneira, implantada pelo 
saudoso Pastor José Pimen-
tel de Carvalho no ano de 
1963, desde então ela se re-

aliza initerruptamente todos 
os anos. 

Neste ano a EBO contou 
com uma estrutura onde 
trabalharam cerca de 50 
voluntários, liderados pelo 
Pastor Fábio Bittencourt e 
distribuídos pelos mais di-
versos setores, também ser-
viu 6.698 refeições nos re-
feitórios montados para o 
evento, sob a supervisão do 
Pastor Beniel Oliveira. 

O Pastor Wagner informou 
que, de acordo com o regis-

tro histórico da IEADC, em 
1936, cerca de 27 obreiros 
se reuniram por ocasião de 
uma Convenção Estadual, 
realizando assim uma das 
primeiras Escola Bíblicas do 
Estado, mas foi a partir de 
1963, no pastorado do Pas-
tor José Pimentel de Carva-
lho, que a Escola Bíblica de 
Obreiros estruturou-se na 
IEADC, permanecendo ate 
hoje, no propósito do ensi-
no sistemático da palavra de 
Deus.

MINISTÉRIO MELHOR IDADE - ENCONTRO 
O Ministério da Melhor 

Idade (MMI), da igreja Evan-
gélica Assembleia de Deus 
em Curitiba, sob a coorde-
nação do Pastor Aires Dutra 
Borges, realizou no dia 15 de 
fevereiro, seu primeiro en-
contro do ano de 2020.

Reuniram-se, cerca de 
170 irmãos e irmãs, para 
juntos oferecerem um culto 
de louvor ao Senhor e tam-
bém se confraternizarem. 

O evento contou com a 
presença do Pastor Aristides 
Vieira, Superintendente da 

Família, à qual está subordi-
nado o Ministério da Melhor 
Idade.

Foram momentos de lou-
vor e gratidão ao Senhor e 
também a ministração da 
palavra de Deus pelo Dr. 
Bernardo Santos.

Da esquerda para a direita: Pastores, Ciro Zibordi, Alberto Rezende, Cesar Moisés, Joel Freire, Nilton do Santos e Sandro Pereira

Pr. Ariel e irmã Marcia Pr. Wagner e irmã Maria Pastores, Ciro, Wagner, Ariel e Sandro

PROFESSORES
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AÇÕES DE GRAÇAS

Vila Macedo

A congregação da Assem-
bleia de Deus de Moradias Pa-
raná realizou no dia 25 de ja-
neiro culto em Ação de Graças 
pelo aniversário de 50 anos do 
Pastor Luiz Valdo de Macedo. 

O evento contou com a parti-
cipação de vários obreiros con-
vidados, amigos e familiares. 
O preletor da noite foi o Pastor 
Nivaldo Ramos Junior. 

Moradias Paraná

A congregação da Assem-
bleia de Deus de Vila Mace-
do esteve em festividade para 
comemorar o Aniversário de 
seu dirigente, Ev. Nilson De-
petris. O culto em Ação de 

Graças foi realizado no dia 
22 de dezembro de 2019 e 
contou com a participação 
de todos os departamentos 
da igreja. O preletor da noite 
foi o Pb. Adilson Castro. 

Bairro Alto 

No dia 17 de fevereiro, quem comemorou aniversário natalício foi o Pastor Marcio Vinícius 
Rodrigues, Co-Pastor, dirigente do templo sede da Assembleia de Deus em Curitiba. 

As homenagens aconteceram no salão social do templo sede e contou com a presença do 
Pastor Wagner Tadeu dos Santos Gaby e Valter Rodrigues de Jesus, Presidente e Vice-Presi-
dente da IEADC, respectivamente.

Sede

No dia 09 de fevereiro, a congregação da Assembleia de Deus do Bairro Alto realizou culto 
de Ações de Graças pelo aniversário do Pastor Valdecir de Paula. Nesta data também foi co-
memorado o 6º aniversário em que o Pastor Valdecir se encontra como dirigente da congre-
gação. 

O Pastor Wagner Tadeu dos Santos Gaby, Presidente da Assembleia de Deus em Curitiba, 
acompanhado de sua esposa, Maria Aparecida dos Santos Gaby esteve presente e ministrou 
a palavra de Deus.

O culto contou com a participação de outros pastores, dentre eles o Pastor Josué Ferro e 
Manassés de Matos, bem como de vários amigos e familiares do aniversariante. Após o culto 
foi oferecido um delicioso jantar a todos.

Textos e Fotos: Ulisses Magliano
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CONGREGAÇÕES
JARDIM PETRÓPOLIS – 35 ANOS

A congregação da Assem-
bleia de Deus de Jardim Pe-
trópolis, dirigida pelo Pas-
tor Patric Santos, esteve em 
festividade nos dias 08 a 16 
de fevereiro, comemorando 
o aniversário de 35 anos da 
congregação. 

Durante esses dias teve 
participações de cantores 
convidados, bem como pre-
gadores, músicos, grupos e 
cantores da própria congre-
gação. 

Foram dias de grande 
alegria, comunhão, ação de 
graças, salvação e renovação 
espiritual com efetiva parti-
cipação de toda a igreja.

Desde a fundação até o 
presente momento, passa-
ram 12 dirigentes pela con-
gregação. Deixamos aqui o 
nosso agradecimento a esses 
homens de Deus que com as 
suas famílias, sempre bus-
caram desempenhar suas 

atividades com zelo e dedi-
cação para o bem e o cresci-
mento da obra de Deus na-
quele lugar. 

Agradecemos a todos os 
membros e congregados que 
no decorrer de todos esses 
anos, sempre trabalharam e 
trabalham unidos em amor 
e no poder do Espírito San-
to, para fazer cumprir o IDE 
de nosso Senhor e Salvador 
Jesus Cristo.

Os irmãos mais antigos, 
entre eles muitos dos pio-
neiros que ajudaram e ain-
da ajudam nas atividades da 
congregação, testemunham 
com muita alegria o avanço 
e progresso da obra, as mu-
danças sempre para melhor. 

Desde as primeiras con-
versões e fundação da con-
gregação, a aquisição do 
terreno e posteriormente 
construção, reformas e di-
versas melhorias das edifi-

cações para sempre melhor 
atender a todos. 

Houve mudanças de diri-
gentes, de membros e con-
gregados, porém a igreja de 
Jesus Cristo segue cami-
nhando. Algo nunca mudou, 
a presença de Deus jamais 
saiu dali. Ele sempre se fez 
presente. 

São 35 anos que a IEADC 
Jardim Petrópolis faz a dife-
rença no bairro Uberaba; 35 
anos de evangelização, ado-
ração a Deus, salvação de 
almas, libertação e edifica-
ção de vidas e famílias, bem 
como de pregação e ensino 
da Palavra.

Os anos se passaram, 
mas os objetivos e propó-
sitos continuam sendo os 
mesmos; a salvação dos per-
didos.

Texto e fotos enviados por 
Tainara Nunes
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UMADC

A UMADC viveu dias ex-
traordinários de Graça e 
poder do Espírito Santo du-
rante todo Congresso, no 
ano em que se comemora o 
Jubileu de Ametista. 

Na abertura, nosso presi-
dente, Pastor Wagner Tadeu 
dos Santos Gaby ministrou 
ao coração dos jovens numa 
linguagem dinâmica e im-
pactante. Na quarta e quin-
ta-feira, ocorreram 6 (seis) 
cultos pentecostais distribu-
ídos entre as congregações 
do Pilarzinho, Moradias Pa-
raná, Santa Quitéria, Vila 
Oficinas, Fazendinha e San-
ta Inês, sendo que estiveram 
ministrando, diversos prega-
dores. Dentre eles, os Evan-
gelistas, Eron Cerqueira e 
Wagner Vidal Antoniacomi 
(representando os dirigen-
tes de congregações), o Cp. 
Ulisses Müller (representan-
do a Diretoria da UMADC), 
o Pr. Marcos Romano (Su-

perintendente da Família), o 
Pr. André Bueno (SP) e o Pr. 
Franklin Coutinho (MT).

Na sexta-feira ocorreu o 
lançamento da edição da 
Revista Retrospectiva da 
Gestão 2018/2019 – Cha-
mados para Fora, editada 
brilhantemente pelo Pastor 
Manassés Mattos, Superin-
tendente de Administração 
Eclesiástica. Nesse dia, o 
Pb. Jefferson Rodrigo (SC), 
jovem pregador reconhecido 
nacionalmente no meio jo-
vem, que iniciou seu minis-
tério aos 5 anos de idade na 
congregação de Vila Ameri-
cana e agora, aos 24, minis-
trou no templo-sede. 

No sábado, como costu-
meiramente acontece, ini-
ciou-se o primeiro período às 
17hs, com a valorização dos 
jovens cantores da UMADC 
e regionais, sendo que a jo-
vem Mirian Kelly (formanda 
da EMAD) ministrou a Pa-

lavra. Já no segundo perío-
do, o Pastor Filipe Cequinel 
(Pastor de Jovens da AD Flo-
rianópolis) trouxe uma men-
sagem confrontadora sobre 
a temática “Catadores de 
Gravetos”. 

No domingo, o encerra-
mento se deu no Espaço 
Torres, a partir das 16hs, 
com dois períodos de mi-
nistrações da Palavra: Pas-
tor Filipe Cequinel e Pastor 
Gilmar Fiuza. No final de se-
mana, o Cantor Ítalo Ribei-
ro (SP) esteve presente. Vale 
ressaltar que o Espaço Tor-
res foi tomado de jovens as-
sembleianos. Mais de 4 mil 
presentes, estabelecendo 
um recorde de público no lo-
cal. Ainda, de forma inédita, 
a UMADC concretizou o pro-
jeto das 1000 vozes no Coral 
& Orquestra, um marco na 
adoração e louvores.

55º CONGRESSO
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UMADC

Destaca-se: em todos os 
cultos a liturgia pautou-se 
pelo dinamismo, sem apre-
sentações sociais extensas, 
louvor e adoração vertical, 
desafio à oração de joelhos 
(ensinando a juventude os 
pilares da vida cristã) e prio-
ridade à exposição da Pala-
vra de Deus. Resultado: o 
mover livre e o fluir natural 
da Glória de Deus e mais de 
70 (setenta) vidas rendidas, 
em decisão pública por Cris-
to! O despertamento propor-
cionado pelo Espírito Santo 
nessa juventude gerará fru-
tos poderosos.

Outrossim, vale registrar 
que essa edição foi precedi-
da de uma Vigília Geral de 
Intercessão pelo Congresso, 
envolvendo todas as 10 (dez) 

regionais. O local escolhido 
foi o Espaço Torres, mega-
estrutura, com telões, ilu-
minação e som, ocorrida no 
dia 9 de janeiro, das 23hs 
às 4hs, com participação do 
Coral & Orquestra, no pro-
jeto 1000 vozes, oração de 
joelhos como antigamente, 
oração intercessora sobre 
múltiplos pedidos e neces-
sidades e pregação escritu-
rística, com o pastor Nilson 
Gomes (SP).  

Gratidão ao Pastor Wag-
ner Tadeu dos Santos Gaby 
e irmã Maria Gaby pelas 
bênçãos proferidas sobre 
nós, consignando presen-
cialmente o denodado apoio 
incondicional. Gratidão ao 
então Superintendente da 
Família, Pastor Marcos Ro-

mano! Gratidão aos nossos 
amados dirigentes de Con-
gregações! Gratidão à Di-
retoria da UMADC, verda-
deiros remadores do porão! 
Gratidão aos líderes! Grati-
dão aos jovens! Gratidão a 
você que fez parte dessa his-
tória! 

Coordenador Geral: Pas-
tor Natanael Silva & Adriana 
Camargo - 1º Vice-coorde-
nador: Pb. Renaldo Gomes 
& Ana Valiente - 2º Vice-
-coordenador: Pb. Jefferson 
Muniz & Jaqueline Muniz

Gestão 2018/2019 - 
#ChamadosparaFora.

Texto: Pastor Natanael Silva e 
Ulisses Magliano

Fotos: Helio Santos e 
Ulisses Magliano

55º CONGRESSO

BATISMO NAS ÁGUAS
A Igreja Assembleia de Deus em Curitiba, 
realizou no dia 01 de março (domingo), 
mais um batismo em águas, evento re-
alizado em seu templo sede, sob a coor-
denação do Pastor Manassés de Matos, 
Superintendente de Administração Ecle-
siástica, ocasião em que foram batizados, 
51 novos crentes que se tornaram mem-
bros da IEADC.

Foto: V. Damas
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CONGREGAÇÕES

POSSES DE NOVOS DIRIGENTES
AHÚ – 11/01

Tomou posse no dia 07 de 
fevereiro como novo dirigente 
da congregação do Krasinski, 
o Pastor Natanael Silva. O Pas-
tor Ney Silva juntamente com a 
comissão designada pela Supe-
rintendência de Administração 

Ministerial e Congregações, re-
presentaram o Pastor Wagner 
Gaby, Presidente da IEADC. O 
Pb. Fábio Pinheiro foi o prele-
tor da noite. A congregação era 
atendida pelo Pastor Neilson 
Silva.

VILA KRASINSKI – 07/02

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 Vi-
nicius, co-pastor no templo 
sede conduziu o ato de pos-
se. O Pastor Wagner Gaby, 

Presidente da IEADC esteve 
presente no culto adminis-
trativo e agradeceu o Pastor 
Rui de Oliveira Lemes que 
atendeu a congregação inte-
rinamente. Com uma oração 
abençoou o Pastor Arlindo e 
sua esposa irmã Edna, para 
que tenham êxito na congre-
gação.

VILA SOFIA - JUBILEU DE PRATA DE MINISTÉRIO
No dia 11 dezembro de 

2019, o Ev. Luiz Fernando 
Soares, dirigente da con-
gregação da Assembleia de 
Deus da Vila Sofia, comemo-
rou o seu aniversário de mi-
nistério, 25 anos de exercício 
pastoral dirigindo congrega-
ções no campo e Curitiba. 

Sua trajetória ministerial 
iniciou-se no ano de 1994 e 
prossegue até os dias atuais. 
Vários pastores da região e 

também de outras cidades, 
amigos e familiares, estive-
ram presentes prestigiando 
o momento solene. 

Houve também uma parti-
cipação especial do Conjun-
to Lírio dos Vales (congrega-
ção do Jardim Paranaense), 
com os ex-componentes, 
lembrando momentos pre-
ciosos.

Ev. Luiz Fernando foi um 
dos integrantes do conjun-

to. O preletor da noite foi o 
Pastor Jizreel Oseias Maciel, 
que na oportunidade re-
presentou o Pastor Wagner 
Gaby. Ao final do evento o 
Ev. Luiz Fernando, visivel-
mente emocionado, agrade-
ceu a presença e o carinho 
de todos os convidados.

Texto e fotos de: 
Ulisses Magliano

VILA OFICINAS – 05/02
No dia 05 de fevereiro to-

mou posse como novo diri-
gente da congregação de Vila 
Oficinas o Pastor Neilson Sil-
va. O culto administrativo foi 
conduzido pelo Pastor Jizre-
el Oseias Maciel, Superin-

tendente de Administração 
Ministerial e Congregações. 
O preletor da noite foi o Pas-
tor João Carlos Silva. A con-
gregação era atendida pelo 
Pastor Cleverson Padilha.

Textos e Fotos: Ulisses Magliano, Helio Santos e Jeniffer Godim
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CONGREGAÇÕES

FAZENDINHA COMEMORA 20 ANOS DA TENDA
No dia 09 de fevereiro foi 

realizado o culto de Ação 
de Graças pelos 20 anos 
de inauguração da Tenda, 
construída nos terrenos 
adquiridos pela igreja para 
comportar a então congre-
gação de Santa Amélia, que 
depois teve seu nome muda-
do para Fazendinha. 

Nesse culto foi homena-
geado o nosso pastor presi-
dente, Pastor Wagner Tadeu 

dos Santos Gaby, que se fez 
representar pelo Vice-Presi-
dente, Pastor Valter Rodri-
gues de Jesus. 

Foram homenageados 
ainda, irmãos que estive-
ram à frente desse empre-
endimento, na época de sua 
construção e inauguração.

Também foram homena-
geados os pastores Izaias 
Honorato Felicio e Ivan Luiz 
dos Santos Rosa que foram 

dirigentes nesse período de 
tempo, bem como o atual di-
rigente Pastor Jizreel Oséias 
Maciel.

O preletor do culto foi o 
Pastor Izaias Honorato, atu-
al dirigente da congregação 
de Vila Santa inês.

Pastor Jizreel Oséias Maciel
Dirigente da congregação

VILA MACEDO - CRIANçAS
Nos dias 6, 7 e 8 de de-

zembro de 2019 aconteceu 
na congregação de Vila Ma-
cedo a Confraternização In-
fantil, denominada Confra 
Kids.  

O tema escolhido foi, “mas 
o Senhor me disse: não di-
gas, “Eu sou uma criança” 
(Jr 1.7). “Tio” Fabio Walter 
e o “Tio” Eduardo, foram os 
palestrantes. 

O Ev. Nilson Depetris, 
dirigente na congregação, 
informa que uma fatia con-
siderável das crianças não 

tem os pais evangélicos, 
mas acredita firmemente na 
evangelização através das 
crianças. 

A cantora Aline Vitória foi 
convidada para louvar ao 
Senhor Jesus. 

“Em tudo fomos honra-
dos, desde a uniformização 
das crianças, decoração e 
um coquetel servido no final 
do evento. Em tudo presen-
ciamos a mão do altíssimo”, 
afirma a irmã Ana Paula e 
seu esposo Elias. 

“Somos gratos a todos os 

irmãos e irmãs, pelo espírito 
colaborativo e pelas orações, 
sem a qual seria impossível 
a realização desta confra-
ternização. Ao nosso Deus 
todo poderoso tributamos a 
nossa alegria de ensinar aos 
“pequenos” o caminho em 
que se deve andar”, afirma 
o irmão Welington e a irmã 
Fernanda Cruz, líderes da 
UIADC Vila Macedo.

Texto e fotos de: 
Ulisses Magliano



        
VOZ DA ASSEMBLEIA DE DEUS EM CURITIBA - Março / 2020

10IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM CURITIBA

CONGREGAÇÕES

JARDIM PRIMAVERA - CAMPANHA DE ORAçãO 
A congregação da Assem-

bleia de Deus de Jardim Pri-
mavera, dirigida pelo Pas-
tor Jeriel Vieira, esteve em 
Campanha de Oração, nos 
dias 04 de janeiro a 02 de fe-
vereiro. 

O tema escolhido para a 
campanha está baseado em 
Jr 29.12 que diz: ”E disse o 
Senhor: “Orareis a mim, e 
Eu vos responderei”. Foram 
30 dias de oração louvor, 
adoração e testemunho. 

Vários preletores minis-
traram nesta campanha e a 
congregação teve a honra de 
receber o Presidente da IE-

ADC, Pastor Wagner Gaby e 
também a sua esposa, irmã 
Maria Gaby. 

Foram implementados 
quatro pilares para esta 
campanha, sendo, 1º Salva-
ção de almas e batismo em 
águas; 2º, Retorno do filho 
pródigo para a casa do Pai. 
3º, Permanência das Famí-
lias na casa do Senhor e o 
4º, Busca pelo Batismo com 
Espírito Santo, Dons espiri-
tuais e Dons ministeriais. 

Sem o Espírito Santo de 
Deus, ninguém consegue 
alcançar a santificação. Ela 
inicia-se no interior do corpo 

e se reflete no exterior. “An-
dai em Espírito” (GL5.16,17), 
ou seja, temos que ter uma 
vida prática e ter por hábi-
tos, costumes santificados 
na vida diária. 

“Somente com a ajuda do 
amigo Espírito Santo é pos-
sível vencermos todos os de-
safios que permeiam a nossa 
vida.  Sendo assim podemos 
afirmar “Vivo não mais eu, 
mas Cristo vive em mim” (Gl 
2.20), assegura Pastor Jeriel 
Vieira.

Texto e fotos de: 
Ulisses Magliano e 

                       Michael Pereira.

PRADO VELHO - CONFRATERNIZAçãO UNIFICADA
Aconteceu nos dias 22 e 

23 de fevereiro na congrega-
ção da Assembleia de Deus 
do Prado Velho, dirigida pelo 
Pastor Gilmar Antonio de 
Andrade, a Confraternização 
Unificada entre os Depar-
tamentos de Evangelismo 
e Missões que são coorde-
nados pelos Cooperadores, 
Alexandre Medina e Formi-
ler Fleurier. 

O Pastor Gilmar Anto-
nio de Andrade relata que o 
evento contou com a parti-
cipação de vários visitantes 

de outras congregações, de-
nominações e de várias cida-
des do estado do Paraná. 

O Ev. Gabriel Teixeira 
(SP), ministrou em ambos os 
dias, trazendo uma palavra 
viva e eficaz e que levou os 
presentes a uma profunda 
reflexão. 

O evento superou as ex-
pectativas, 13 pessoas ren-
deram-se aos pés do Senhor 
Jesus o aceitando como úni-
co e suficiente salvador. 

A dupla Samuel e Ema-
nuelle foram os convidados 

para cooperar no louvor. 
No encerramento da con-

fraternização, três pessoas 
foram batizadas com Espíri-
to Santo. “Este é um momen-
to muito especial de gratidão 
a Deus, mas também de re-
flexão sobre a nossa história 
com um olhar no futuro, o 
nosso desejo é conceber es-
tratégias para mantermos 
o crescimento”, concluiu o 
Pastor Gilmar.

Texto e fotos de: 
Ulisses Magliano
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VERA CRUZ - CONFRATERNIZAçãO UNIFICADA
Com o tema: “Anunciai 

entre as nações a sua gló-
ria”, foi realizada na congre-
gação do Vera Cruz a Con-
fraternização de Missões e 
Evangelismo. 

O evento foi nos dias 29 
de novembro a 02 de dezem-
bro de 2019. 

Os preletores convida-
dos para ministrar foram os 
Pastores Anderson Centeno 
e Arlindo Santana. 

O evento contou com a 
participação do Trio Sheki-
ná, convidado especialmen-
te para louvar ao Senhor Je-
sus. “Foram quatro dias de 

plena manifestação da glória 
de Deus, conscientização e 
reflexão quanto a obra mis-
sionária”, relata o Cp. Fábio 
Hernandez. 

O Pastor Valter Rodrigues 
de Jesus, dirigente da con-
gregação e Vice-presidente 
da IEADC, disse: “Louvo a 
Deus pela equipe de obreiros 
que integram os Departa-
mentos de Missões e Evan-
gelismo, bem como a todos 
os colaboradores, partici-
pantes e semeadores desta 
grande obra, que nos aju-
daram a realizar mais uma 
confraternização”. 

Destaque para os Pres-
bíteros, Robson Lourenço e 
Vanderlei Nunes e os Coope-
radores, Fábio Hernandez, 
Dorival Ferreira, Edinaldo 
dos Santos e Marcos Antô-
nio. 

Que a responsabilidade 
e a consciência de evange-
lizarmos e fazermos missão 
todos os dias esteja sem-
pre presente e ardente em 
nossos corações, pois uma 
igreja que faz missão é uma 
igreja viva.

Texto e fotos de: 
Ulisses Magliano

EBD - TERRA SANTA - QUARTA TEMÁTICA 
Foi realizada ano dia 12 

de fevereiro a Quarta Temá-
tica com a EBD, na congre-
gação de Terra Santa, que é 
dirigida pelo Ev. Abraão Fer-
reira. 

O evento foi organizado 
pelo Pb. Everton Luiz, Co-
ordenador da Regional EBD 
Tatuquara. O Superinten-
dente da EBD local é o Cp. 
Sidney.

Na ocasião, foram reali-
zadas duas preleções simul-
tâneas: na nave da igreja, o 
Dc. Josué Menezes abordou 
o tema, “O Reino de Deus 
e a Inclusão Inter-social da 
EBD”.

Numa sala separada, o 

Coordenador Geral da EBD, 
Ev. Jorge Augusto ministrou 
aos professores o tema, “Tó-
picos de Pedagogia Cristã”. 
Também esteve presente o 
Vice- Coordenador Geral da 
EBD, Pb. Luiz Velozo.

Foram momentos de 
grande crescimento espiri-
tual, onde a igreja em geral 
pôde perceber ainda mais a 
importância de termos uma 
EBD bem estruturada. O 
corpo docente da EBD re-
cebeu importantes orienta-
ções a respeito de uma aula 
de qualidade, bem como: o 
papel e perfil do professor, 
o aluno como o centro do 
processo de aprendizagem, 

o ensino com objetivos vi-
sando mudança de compor-
tamento, preparo das lições, 
fontes de pesquisa e méto-
dos de ensino. 

Essa palestra está dispo-
nível para todas as congre-
gações que assim deseja-
rem, bastando que contatem 
a Coordenação Geral para 
agendar.

Acompanhem sempre as 
notícias da EBD bem como 
os recursos de apoio no blog 
www.ebdadcuritiba.blogs-
pot.com.br. Que Deus em 
Cristo Jesus abençoe a to-
dos!

Ev. Jorge Augusto Martins
Coordenador Geral EBD 
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JARDIM DOM BOSCO – EVANGELISMO
A congregação do Jardim 

Dom Bosco que tem como 
dirigente o Ev. Leandro 
Sauerbier, realizou no dia 
15 de fevereiro uma cruza-
da evangelística, juntamen-
te com a equipe de Evange-
lismo local, Boas Novas que 
tem como coordenador o Dc. 
Edson Alexandre Pinto.

O evento teve início às 
14 hs e se estendeu até às 
21h45, onde no período da 
tarde houve atendimento e 
serviço social, com corte de 
cabelo, vacinação e atendi-

mento de enfermagem, dis-
tribuição de cestas básica e 
atividades recreativas com 
crianças da comunidade.

Estiveram apoiando o 
evento também as congre-
gações do Rio Bonito, Ta-
tuquara, Terra Santa e Vila 
Evangélica bem como seus 
respectivos dirigentes e 
equipes da regional de Evan-
gelismo.

A cruzada contou ainda 
com o apoio e cooperação do 
Pastor Edgar Leite, Superin-
tende de Evangelismo da IE-

ADC.
Ao todo foram atendidas, 

durante o dia todo, aproxi-
madamente três mil pesso-
as.

A pregação da palavra fi -
cou a cargo do Pastor Ideka-
zu Takayama que com sua 
carreta e a banda Adoração, 
cooperaram e o resultado foi 
de 18 vidas se rendendo a 
Cristo como salvador.

Informações enviadas
 por Sergio Cruz

CONGREGAÇÕES

05 OPÇÕES DE DIAS...

Segunda-Feira: Pb. Diógenes e Vany

Quarta-Feira: Pr. Rubens e Selma

Quinta-Feira: Pr. Tiago e Adriana

Quinta-Feira: Pr. Edson e Kátia

Sexta-Feira: Pr. Wilton Jr. e Rute

Sábado à Tarde: Pb. Salim e Mari

Horário: 20h as 22h

Início: Primeira Semana de Março

Duração: 14 semanas

Valor: R$ 50,00 (Custo do Material)

 
Contatos: 

Eduardo e Cris: (41) 98834-6584

Diógenes e Vany: (41) 99164-2803
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