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D ando continuidade às comemorações do centenário do falecimento de 
Ellen G. White, você acompanhará nesta edição uma ampla análise da 
maior crise civil que ocorreu nos Estados Unidos no século XIX: a Guerra de 

Secessão. Travado entre os anos de 1861 e 1865, esse conflito épico influenciou 
todos os setores da sociedade americana, inclusive a jovem igreja Adventista do 
Sétimo Dia. A influência que exerceu sobre os guardadores do sábado foi além da 
objeção de consciência em caso de guerra — o pagamento de multa por cabeça 
para cada jovem que fosse dispensado de sua obrigação de servir ao exército da 
União. A jovem igreja teve de se posicionar em meio a um país traumatizado por 
conflitos raciais no pós-guerra. 

Com a morte inesperada de Abrahan Lincoln em 1865, bastaram apenas doze 
anos para que o seu sonho de um país unido e liberto da marca do racismo fosse 
por água abaixo. A partir de 1877, quando as tropas da União que resguardavam 
os estados do Sul foram retiradas, os negros passaram a sofrer terríveis represálias 
e massacres. 

Naquele momento difícil, a situação exigiu vários pronunciamentos por escrito da 
parte de Ellen White, a fim de que pudesse orientar os eventos da melhor forma 
possível naquele contexto histórico-social. Seus conselhos jamais serão entendidos 
enquanto os leitores do século XXI não fizerem um mergulho sociocultural 
naquela época delicada. Somente então terão subsídios para responder à grave 
pergunta: “A Sra. White era racista e defendia a (suposta) supremacia branca?”

Acompanhe atentamente o desdobrar daqueles eventos, e entenda como 
certos conselhos tiveram aplicação direcionada em um pano de fundo histórico 
particular.

Seu servo menor.
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A guerra de Secessão, o racismo
e o Espírito de profecia
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CENTENÁRIO DA MORTE DE ELLEN G. WHITE |  4Parte II - Ellen  G. White e a segregação
racial norte-americana
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O objetivo principal deste artigo é contextualizar 
as declarações de Ellen White no tocante às “di-
ferenças” entre brancos e negros, que soam um 

tanto racistas no contexto social pós-moderno. Você 
não deve esquecer, enquanto lê o artigo, que ela escre-
via para uma sociedade norte-americana que vivia seus 
próprios problemas socioculturais, restritos àquela fase 
do tempo. Até então, a obra Adventista ainda não tinha 
assumido um caráter universal, global, e ainda estava 
restrita à América do Norte. John Nevins Andrews, o 
primeiro missionário adventista além-mar, só chegou 
à Europa (Inglaterra e Suíça) em 1871, quase sete anos 
após o final da Guerra Civil Americana (Guerra de Se-
cessão). Contudo, os resultados dessa guerra para os 
americanos em geral, e particularmente para os adven-
tistas, se estenderam por um período que ultrapassou a 
ida de Andrews à Europa por vários anos.

A segregação1 racial norte-americana
Apesar de ser um tema pouco tratado e trabalhado, 

a segregação racial nos Estados Unidos atingiu indireta-
mente a jovem igreja Adventista com um enorme impac-
to. A liderança precisava dar respostas prontas e esclare-
cedoras às muitas situações embaraçosas geradas pela re-
pressão contra os negros. Somente quem viveu naquela 

Comemora-se em 2015 o centenário do 
falecimento da figura mais emblemática 

do adventismo como um todo: Ellen 
Gould White. Na edição passada, o 

professor Alexandre de Araújo abordou 
vários pontos sobre a vida e o dia a dia 
de uma das mulheres mais importantes 

da história religiosa mundial. Nesta 
edição será abordada a relação entre 

o dom profético de Ellen White e 
um dos eventos mais traumáticos da 
história norte-americana: a abolição 

da escravidão e a consequente 
marginalização que os negros recém-
libertos sofreram, especialmente nos 
Estados do Sul. De certa forma, todo 

norte-americano da época, branco ou 
negro, foi envolvido nesse profundo 

drama de agonia e desespero.

ELLEN WHITE E A SEGREGAÇÃO RACIAL NORTE-AMERICANA
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delicados que exigiram a intervenção do dom pro-
fético para alumiar o caminho à frente. 

Para o adventismo em geral, os escritos de El-
len White representam a influência mais positiva, 
que literalmente conduziu o comportamento da 
igreja nesta questão nos anos difíceis de recons-
trução da nação após a guerra civil, também cha-
mada Guerra de secessão (1861-1865). No entanto, 
quando retirados de seu contexto histórico e cul-
tural, esses escritos podem nos dar a impressão de 
defesa da suposta supremacia da raça branca so-
bre a negra. Entender o que ela escreveu a respei-
to desse assunto polêmico exige um mergulho no 
contexto histórico e social da época em que esses 
escritos foram produzidos. Acompanhe!

O contexto da Guerra de Secessão (1861-1865)
Poucas décadas antes do início da guerra, o 

país estava dividido sobre a questão da legitimi-
dade ou não da escravidão. Os Estados do Sul 
chamavam-na de “instituição peculiar”. No Norte, 
a industrialização e uma compreensão mais ampla 
do cristianismo levou grande parte dos cidadãos e 
políticos a considerarem-na moralmente insusten-
tável num país protestante2. Durante cerca de cem 
anos o Norte e o Sul ficaram divididos a respeito. 

A eleição do abolicionista3 Abrahan Lincoln 
para o cargo de Presidente provocou uma rea-
ção radical nos Estados do Sul. Lincoln pertencia 
ao Partido Republicano, contrário à escravidão. 
Os Estados sulistas decidiram separar-se da na-
ção americana exclusivamente para continuarem 
mantendo escravos. Carolina do Sul, Mississipi, 
Flórida, Alabama, Geórgia, Louisiana, Texas, Vir-
gínia, Arkansas, Carolina do Norte e Tenessee se 
separaram e tentaram formar um país denomina-
do “Estados Confederados da América”, ou Con-
federação. Seu presidente foi Jefferson Davis.4

Preste atenção nesta primeira coletânea de 
textos a respeito do problema racial, e entenda a 
posição pessoal de Ellen White.

“Nunca viver ou morrer como uma covarde”
Em 21 de março de 1891, Ellen White falou 

a trinta líderes da igreja, reunidos na sessão da 
Conferência Geral em Battle Creek, Michigan, so-
bre o tópico “Nosso dever para com as pessoas de 
cor”. Eis suas palavras:

“Sei que o que vou falar agora me trará confli-
tos. Quisera não tê-los, pois já bastam os conflitos 
que parecem perdurar nos últimos anos; mas não 
é minha intenção viver como uma covarde, nem 
morrer como uma covarde, deixando minha obra 
por fazer. É meu dever seguir os passos do Mes-

tre. [...] O Deus do branco é o Deus do negro [...] 
Ele ama a todos, e não faz diferença alguma entre 
brancos e negros, a não ser no que diz respeito à 
piedade terna e especial que tem por aqueles que 
são chamados a suportar um fardo mais pesado 
que outros. [...] O nome do negro está escrito no 
livro da vida ao lado do nome do branco. Todos 
são um em Cristo. Nem nascimento, nem posição, 
nacionalidade nem cor podem elevar ou degradar 
as pessoas. É o caráter que faz o homem.”5

Causas da má compreensão
Talvez grande parte dos leitores da revis-

ta Observador não saiba, mas a questão racial 
norte-americana tem fornecido grande parte dos 
argumentos usados pelos inimigos do Dom Pro-
fético. Fundamentalmente há duas razões para a 
má compreensão dos conselhos dela referentes à 
questão racial.

Em primeiro lugar, boa parte de seus conselhos 
aparentemente contraditórios foi escrita durante 
o período conhecido na história norte-americana 
como a “Reconstrução do Sul”. Após a tragédia da 
guerra civil, o Presidente Lincoln promoveu todos 
os esforços para trazer de volta os Estados do Sul à 
antiga unidade. A guerra custou aos sulistas mais 
de 600 mil vidas. Com a saída de Lincoln, assassi-
nado em 15 de abril de 1865, extremistas de seu 
próprio partido (Republicano) trataram de forma 
muito severa os Estados que compunham a antiga 
Confederação. Durante essa crise delicada, os re-
publicanos radicais implantaram métodos sociais 
tão avançados (do ponto de vista da época) que 
causaram grande prejuízo para os negros. Abaixo 
seguem as duas medidas mais agressivas, que pro-
vocaram uma onda de revolta sulista:

(1) Permitiram e providenciaram que afro-
descendentes votassem em eleições públi-
cas, mesmo em alguns Estados do Sul.6

(2) Removeram o poder de voto de cerca de 
15 mil brancos sulistas, — antigos soldados 
ou oficiais confederados. Esta, particular-
mente, foi a medida mais controversa, con-
siderada uma das causas diretas do conflito. 

O período de reconstrução (1865-1919) ficou 
conhecido pela comunidade negra norte-ameri-
cana como “A traição para com os negros”. Na ver-
dade, se houver uma compreensão relativa desse 
período delicadíssimo da história americana, o 
que a princípio parecia ser uma contradição nos 
escritos da mensageira do Senhor, pode até nos 
ajudar a compreendê-los melhor.7 
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gumas das fortes igrejas cristãs iniciaram um bom 
trabalho, porém infelizmente fracassaram, não al-
cançando senão comparativamente poucos.”15

“Sigamos o caminho da sabedoria. [...] Onde 
seja requerido pelo costume, ou onde maior eficiên-
cia possa ser obtida, reúnam-se os crentes brancos 
e negros em locais de adoração separados. ”16

“Providencie-se para os crentes negros tem-
plos limpos e de bom gosto. Mostre-se a eles que 
isso é feito não para excluí-los da adoração junto 
com os brancos porque eles são negros, mas para 
promover o progresso da verdade. Compreendam 
eles que semelhante arranjo deve ser seguido até 
que o Senhor nos mostre um melhor caminho.”17

“Não devemos agitar a questão da linha de atu-
ação em favor dos negros, pois isso faria aumentar 
o preconceito e levaria a uma crise.”18

Ao conhecer um pouco do contexto histórico 
e social, podem-se compreender melhor essas de-
clarações. Qualquer leitor norte-americano que 
as lesse até as primeiras décadas do século XX as 
compreenderia perfeitamente. Todavia, em déca-
das posteriores, afastadas de seu contexto histórico 
e social, elas podem ser consideradas racistas. In-
felizmente, muitos de nossos irmãos que residem 
fora dos Estados Unidos passaram a usar esses 
escritos para apoiar suas ideias racistas, muito 
tempo depois que essa crise cessou. Além de ser 
incoerente, é uma atitude nem um pouco sábia!

Importância dos conselhos inspirados
durante o período da Reconstrução

Perante os olhos de Deus, de acordo com as 
palavras da mensageira do Senhor, não existe se-
paração racial. Ela não disse que os adventistas 
deveriam ter igrejas separadas para negros e bran-
cos no mundo inteiro e em qualquer época. O que 
ela de fato disse, durante a pior fase da crise de Re-
construção do Sul, na década de 1890 e início do 
século XX, foi que igrejas separadas seriam o pro-
cedimento mais sábio e prudente em locais onde 
isso fosse exigido pelo costume. Ela encorajou o 
estabelecimento temporário de templos separa-
dos, não “porque [os adoradores] são negros”, mas 
porque era prudente e sábio agir dessa forma “até 
que o Senhor nos mostre um melhor caminho”. Ela 
viu que as dificuldades estavam se aprofundando 
e atingiriam em cheio os afrodescendentes dos Es-
tados do Sul. Os conselhos de Deus por meio dela 
apontavam para uma disposição equilibrada a fim 
de que a Verdade pudesse alcançar tanto a negros 
quanto a brancos, e não somente um lado ou ou-
tro. Porém, os métodos e a maneira de agir que ela 
aconselhou para enfrentar as eventualidades pas-
sageiras de sua época não são importantes agora 
e não podem, de forma alguma, ser aplicados sob 
quaisquer circunstâncias atualmente. 

A disputa eleitoral de 1876 resultou no fatídi-
co “Compromisso de 1877”. Rutherford Hayes, go-
vernador republicano de Ohio, e Samuel Tilden, 
governador democrata de Nova Iorque, eram os 
candidatos à presidência. A eleição dessa chapa 
foi garantida em troca da retirada das últimas tro-
pas federais do Sul, — que em tese, garantiriam 
algum direito de cidadania aos antigos escravos. 
Todo o Sul passou novamente para as mãos dos 
democratas brancos. A visão deles era essencial-
mente escravocrata. Apesar de terem se compro-
metido a apagar a escravidão e suas marcas, em 
toda a década de 1890 cerca de duzentas pessoas 
de pele negra foram linchadas anualmente por 
supostos crimes contra os brancos. Essa década 
também marcou a inauguração das terríveis leis 
Jim Crow. Na verdade, Jim Crow foi um espetáculo 
circense promovido nas décadas de 1830 e 1840 
criado pelo artista branco Thomas Dartmouth 
Rice (1808-1860). Era um show cômico, no qual 
Rice pintava o rosto de negro, usava costeletas 
brancas e chapéu característico, simulando um 
velho escravo afrodescendente. Ele fixou o este-
reótipo8 e o arquétipo9 do negro norte-america-
no. Não se sabe o porquê, mas o personagem Jim 
Crow serviu para batizar as leis raciais do período 
que foi da reconstrução até a emancipação negra 
(décadas de 1870 a 1960). O termo passou a ser 
um apelido pejorativo para designar tais leis. E em 
que consistiam essas leis? Elas entraram em vigor 
quando os Estados do Sul definiram que as esco-
las públicas, bares, transporte público e até mes-
mo calçadas apresentassem instalações diferentes 
para brancos e negros. Além disso, para ter direito 
a voto, os afrodescendentes precisavam fazer tes-
tes de alfabetização humilhantes — conhecidos 
como “cláusula da anterioridade”. Se seus pais e 
avós eram escravos, como confirmar que tiveram 
oportunidade de estudo e formação? Obviamente 
o voto negro desapareceu das urnas. O impacto 
racial desse compromisso [de 1877] repercutiu 
por longas décadas. 

Escritos de Ellen White
que são mal compreendidos

“Que seja dito o mínimo possível sobre a bar-
reira racial, e que os negros trabalhem principal-
mente em favor dos de sua própria etnia. Quanto a 
brancos e negros adorarem no mesmo edifício, isso 
não pode ser seguido como um costume geral pro-
veitoso para ambos os grupos — principalmente no 
Sul. A melhor coisa a ser feita é prover aos negros 
que aceitam a verdade os seus próprios locais de 
culto, nos quais possam eles conduzir seus cultos.”10

“Mas há uma objeção ao casamento de bran-
cos com negros. Todos devem considerar que não 
têm o direito de trazer à sua prole [descendência] 

aquilo que a coloca em desvantagem; [...] os filhos 
desses casamentos mistos têm um sentimento de 
amargura para com os pais que lhes deram essa 
herança para toda a vida.”11

“As pessoas de pele negra não devem insistir em 
serem colocadas em posição de igualdade com os de 
pele branca.”12

Após uma primeira leitura superficial, levan-
do em conta que esses trechos foram separados de 
seu contexto, parece-nos que eles não refletem a 
sabedoria costumeira de Ellen White, a quem os 
adventistas em geral, tanto brancos quanto ne-
gros, consideram como a mensageira do Senhor. 

Desmistificando os conselhos
Avalie com cuidado os seguintes fragmentos:
“Estou muito preocupada com a obra entre as 

pessoas negras. O evangelho precisa ser pregado 
a essas pessoas, que em geral vivem em situação 
de desvantagem. [...] Entre os brancos, em muitos 
lugares, há forte preconceito contra os negros. De-
veríamos ignorar tal preconceito, porém, isso não 
é possível. Se agíssemos como se esse antagonismo 
não existisse, seríamos incapazes de apresentar 
a luz aos brancos. Temos de enfrentar a situação 
tal qual ela se apresenta, lidando com ela sábia e 
inteligentemente. Durante muitos anos, tenho 
carregado um pesado fardo em favor dos negros. 
Dói-me o coração quando percebo os sentimen-
tos contrários a esse povo crescerem mais e mais, 
e também à medida que vejo muitos adventistas do 
sétimo dia aparentemente incapazes de compreen-
der a necessidade de um eficaz e imediato trabalho. 
Os anos estão passando para a eternidade, e ao 
que parece, bem pouco está sendo feito para ajudar 
aqueles que até há pouco tempo constituíam uma 
classe de escravos.”13

“Uma das dificuldades enfrentadas pela obra 
é que muitos brancos, [...] não estão dispostos a 
empreender esforços especiais para ver aqueles [os 
negros] se erguerem. Quando veem escolas estabe-
lecidas para os negros, quando percebem que eles 
estão sendo preparados para adquirir o próprio 
sustento e a se empenharem nos negócios, [...] os 
brancos veem a possibilidade de serem desfeitos os 
seus planos egoístas — que não mais serão capazes 
de contratar negros por qualquer ninharia; assim a 
sua inimizade é despertada. Pensam que estão sen-
do injuriados e prejudicados. Alguns agem como 
se a escravidão jamais houvesse sido abolida.”14

“Muito mais poderia ter sido realizado pelo 
povo da América do Norte se esforços adequados 
em favor dos escravos libertos houvessem sido pos-
tos em prática pelo governo e pelas igrejas cristãs, 
logo após a emancipação. [...] Mas o governo, após 
pequeno esforço, deixou os negros a se debaterem, 
sem auxílio, em suas tremendas dificuldades. Al-

Fato similar ocorreu nos dias do Velho Testa-
mento e nos dias de Jesus. Quem ler, com os olhos 
de hoje, o texto de Deuteronômio 24:1-4, consi-
derará aquela orientação inadequada e extrema-
mente machista. Porém, quando essa orientação é 
vista em seu contexto histórico-social, não trans-
mite esse viés19. 

“Atualmente, alguns se referem a Deuteronô-
mio 24:1-4 como base para os que se agradam em 
considerar como ‘divórcio cristão’. Na realidade, 
esses versículos revelam a vida do judeu em seu 
lar. Desposar uma mulher era considerado como 
a aquisição de uma propriedade. A autoridade do 
marido sobre a esposa era praticamente absoluta. 
O propósito da lei anunciado nesta passagem era 
de melhorar a sorte da mulher hebreia. Esta lei, 
longe de estabelecer ou aprovar um padrão mo-
ral baixo, representava um padrão mais elevado do 
que o reconhecido pelos costumes cruéis da época. 
A lei garantia certos direitos à mulher divorciada 
e a protegia de ser considerada adúltera ou pros-
crita pela sociedade.”20 

Os escritos de Ellen White com respeito às di-
ferenças étnicas devem ser avaliados sob o mesmo 
olhar crítico, respeitando-se diferenças temporais, 
históricas e socioculturais. Quando são vistos des-
sa forma, os conselhos inspirados demonstram a 
sabedoria dAquele que sempre provê o melhor ca-
minho em todas as circunstâncias.

________________________
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14 Ibidem [Ênfase adicionada. Colchetes do Editor].
15 Ibidem, p. 205 [Ênfase adicionada]. Particularmente, as palavras deste texto 
referem-se às medidas egoístas e separatistas que a elite branca dos Estados do Sul 
tomou após a vitória do Presidente Hayes nas eleições de 1877.
16 Ibidem, p. 208 [Ênfase adicionada].
17 Ibidem, p. 206 [Ênfase adicionada].
18 Ibidem [Ênfase adicionada].
19 Viés: Caráter próprio ou básico de algo ou de algum ensino ou doutrina; natureza.
20 NICHOL, Francis D [Editor da edição em inglês]. comentário bíblico Adventista do 
Sétimo Dia, vol. 1. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira. 2011. Editor da edição em 
português: Vanderlei Dorneles.  p. 1140.
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A o abrir-se a pauta de apresentação dos relató-
rios por departamentos e instituições, quanto 
aos trabalhos efetuados no triênio 2013 a 2015, 

verificou-se que os resultados foram os melhores pos-
síveis. Com crescimento de 8,5% no triênio, o número 
de membros foi elevado para 5.251, com acréscimo de 
410 membros, colocando a União Norte na posição de 
maior União do mundo, atualmente.  

Com palavras de motivação e encorajamento, O pr. 
Davi P. Silva fechou o ciclo de temas cristocêntricos 
apresentando-nos a poderosa mensagem: “Cristo, o Alfa 
e o Ômega”, e todos foram despedidos após receberem a 
benção sacerdotal.

“Que o Senhor nos abençoe e nos guarde que o Senhor 
levante o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de 
nós, que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto, e nos 
dê a paz.” Amém!

Ao lado visualize o quadro dos oficiais 
eleitos para o triênio 2016-2018, bem

como algumas fotos do evento.

Pedimos as orações de todos os leitores da Observador em favor dessa nova equipe de trabalho, que 
atuará nos próximos três anos na UNINORTE. Que o Senhor seja louvado por tudo!

Sob o tema “Cristo é tudo
em todos”, realizou-se

em Brasília, Distrito Federal
nos dias 8 a 11 de outubro 

de 2015, a 9ª Assembleia 
reorganizadora da União 

Missionária Norte Brasileira.  
Com número recorde de

129 delegados representantes 
de associações e campos, 

declarou-se aberta a sessão. 

Valterrubem S. Santos
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Brasília

ASSEMBLEIA DA UNINORTE 2013-2015

DEPARTAMENTO

Presidente 

Vice-presidente

Secretário/Lar e família/Música 

Tesoureiro/Mordomia/Jurídico

Evangelismo/Escola Sabatina/Saúde

Jovens

Colportagem 

Educação 

Infantojuvenil

Contabilidade 

Comissão fiscal

Comissão de estatutos

Diretoria da UNINORTE 

Comissão executiva da UNINORTE 

Conselho deliberativo da UNINORTE 

PESSOA(S) ELEITA(S)

Matheus Souza da Silva

Carlos Enrique Linarez Nunez

Josias Tavares de Almeida

Wagner dos Santos Guidini

Jairo Moreira Nízio

Antônio Deiblan de Oliveira

Enio Johab Silva (foi eleito no conselho unificado, em data posterior a assembleia).

Heber da Silva Gomes

Andreia Mariano Mendes Nízio

Ronaldo Figueiroa

Carlos Alberto Salas (Líder), Eliomar Alves Borges, André Luis Gouveia Barbosa

Marcos Pedrazas (Líder), Wagner Guidini, Sandro Ribeiro,
Jonas Damacena, Elias Almeida

Matheus Souza da Silva, Carlos Enrique Linares Nunez,
Josias Tavares de Almeida, Wagner dos Santos Guidini

Matheus Souza da Silva, Carlos Enrique Linares Nunez, Josias Tavares de Almeida, 
Wagner dos Santos Guidini, Jairo Moreira Nizio, Antonio Deiblan de Oliveira, 
Presidente da Ascenbra

Matheus Souza da Silva, Carlos Enrique Linares Nunez, Josias Tavares de Almeida, 
Wagner dos Santos Guidini, Jairo Moreira Nizio, Antonio Deiblan de Oliveira, Heber 
da Silva Gomes, Enio Johab das Virgens Silva, Departamental de Assistência Social, 
Marcos Aurélio S. Pedrazas, Ronaldo Ferreira Figueiroa, Edson de Oliveira Custódio, 
Marcelo Araújo, Presidente da ABASE, Presidente da ANOB, Presidente da ARAM, 
Presidente da ASAM, Presidente da ASCENBRA, Presidente da ASMIN, Presidente da 
AMAPI, Presidente do CAMICE
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A pós o lanche da manhã, a abertura oficial foi dada 
pela diretoria que estava para entregar os cargos e 
funções desenvolvidas no triênio que estava por 

terminar. A plataforma continha três departamentos da 
UNISUL (pr. Joel Ramos [presidente], Aroldo Gessner 
[secretário], Carlos Mello Mangueira [tesoureiro]), bem 
como a presença do presidente da Conferência Geral, pr. 
Davi Paes Silva. Essa assembleia ocorreu entre os dias 14 
e 16 de outubro (quarta-feira a sexta-feira). 

Identificada como a 37ª reunião organizatória, pode-
se dizer que houve dois diferenciais nesse evento — o 
primeiro deles foi o sistema de votação eletrônica. Ágil 
e prático, o método impulsionou o processo de votação, 
permitindo organizar todos os cargos da estrutura do 
triênio 2016-2018 em três sessões (um dia e meio). O 
segundo diferencial ficou por conta do método pioneiro 
(no Brasil) de enviar os relatórios dos departamentos para 
os delegados dois meses antes da assembleia, por e-mail. 
Essa prática enxugou a maior parte do tempo que seria 
despendido na leitura dos documentos, concentrando 
as atenções diretamente nos dados apresentados pelo 
departamento que estava prestando contas de seu trabalho.

O andamento geral dos trabalhos da assembleia 
ocorreu de forma tranquila e pacífica, e os processos 
eletivos efetuaram-se dentro da normalidade.

Deu-se início às 
programações às 

6h30min do dia 14 
de outubro, com o 

culto matutino, o 
qual ficou ao encargo 

do pr. Francisco 
Rodrigues, presidente 

da ASSURIG.

Valterrubem S. Santos

Apresentação da nova diretoria eleita para o triênio 2016-2018
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Brasília

ASSEMBLEIA DA UNISUL 2013-2015

Um dos destaques da estrutura organizacional do 
evento foi a equipe de cozinha, composta de bravos 
e dedicados irmãos e irmãs. Os alimentos foram 
cuidadosamente preparados, e especialmente temperados, 

unindo higiene, carinho e um toque especial de 
sabor. Os delegados e participantes aprovaram por 
unanimidade as deliciosas e saudáveis iguarias.

DEPARTAMENTO

Presidente/Lar e família

Vice-presidente e secretário

Tesoureiro/Administrador financeiro/mordomia

Evangelismo e escola sabatina

Saúde 

Jovens 

Colportagem 

Educação 

Infantojuvenil

Comissão fiscal

Comissão permanente de estatutos

Diretoria executiva

Comissão executiva

Conselho deliberativo

Departamentos de curso bíblico, Rádio,
Música, Jurídico, Contabilidade e Auditoria

Departamento de Assistência Social
“O Bom Samaritano”

PESSOA(S) ELEITA(S)

Aroldo Gessner

Daniel Duarte Carneiro

André Tavares de Moura

Romar Ramos Machado

Geraldo Barbosa Cardoso

Felipe de Souza Silva

Mario Cesar Linares Nunez (foi eleito no conselho
unificado, em data posterior a esta assembleia).

Leonardo Evangelista

Sara Gonçalves Devai

Ivan Braga (líder), Uilson de Sousa Silva
e William Rios Barbosa

Jaime Lemes de Campos (líder), Daniel Duarte Carneiro
e Marcos Aurélio Silva Pedrazas

Aroldo Gessner, Daniel Duarte Carneiro e André Tavares de Moura

Presidente, Vice-Presidente e Secretário, Tesoureiro,
Diretor evangelístico e Diretor de Jovens

Presidente, Vice-Presidente e Secretário, Tesoureiro, Diretor evangelístico, Diretor 
de Jovens, Diretor de Colportagem, Diretor do Departamento de Educação, Diretor 
do Departamento de Assistência Social, Diretor do Departamento Jurídico e 
Diretor de Saúde, Diretor da Comissão de Estatutos, Contador, Diretor da Clínica 
Oásis Paranaense, Gerente da Editora Missionária “A Verdade Presente”, Diretor 
do Seminário Teológico Ebenézer, Diretor do Departamento de Música, Diretor do 
Departamento de Mídia, Presidente da ASPA, Presidente da APASCA, Presidente 
da ARJ, Presidente da ASES, Presidente da ASSURIG, Presidente da ASSOMAT e 
Presidente do COAMAN, totalizando 24 componentes

Os representantes serão eleitos posteriormente pelo Conselho Deliberativo da UNISUL

Eleito em assembleia específica do departamento, em data posterior à
assembleia da UNISUL, pr. Oziel Cunha Fernandes 

A seguir confira os respectivos cargos da UNISUL e as pessoas eleitas para os mesmos no triênio 2016-2018 e algumas fotos do evento:
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S eguindo a mesma linha de raciocínio, no dia de 
Pentecostes, quando as pessoas perguntavam: 
“Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: 

Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado [...].” 
Atos 2: 37 e 38.

Da mesma forma, o arrependimento antecede o batismo.
De acordo com esses princípios, as crianças não po-

dem receber o batismo, ou qualquer pessoa que não es-
teja convertida. Esse rito é correto somente àqueles que 
reconhecem seus pecados, creem em Jesus e se arrepen-
dem. Então podem ser batizados.

Em Sua conversa com Nicodemos, Cristo foi muito 
claro ao revelar: “Na verdade, na verdade te digo que 
aquele que não nascer de novo não pode ver o Reino de 
Deus [...] Aquele que não nascer da água e do Espírito 
não pode entrar no Reino de Deus. O que é nascido da 
carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito.” 
João 3:3, 5 e 6.

De acordo com as palavras de Cristo
dirigidas a Nicodemos, temos:

1. O nascimento da carne;
2. O nascimento do Espírito; e
3. O nascimento da água.

Na Grande Comissão dada aos 
Seus discípulos, Cristo declarou: 
“Ide por todo o mundo, pregai 

o evangelho a toda criatura. 
Quem crer e for batizado será 
salvo; mas quem não crer será 

condenado.” Marcos 16:15 e 16.
De acordo com essa instrução 

divina, em primeiro lugar vem a 
fé, depois o batismo. Também a 
conversão antecede o batismo. 
Em outras palavras, o batismo 

é um rito apropriado apenas 
aos crentes arrependidos e 

convertidos.

FÉ, ARREPENDIMENTO E BATISMO
Pr. Davi Paes Silva
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L “Mas a todos quantos O receberam, deu-lhes o 

poder de serem feitos filhos de Deus: aos que cre-
em no Seu nome, os quais não nasceram do san-
gue, nem da vontade da carne, nem da vontade do 
varão, mas de Deus.” João 1:12 e 13.

A Igreja Católica Romana ensina que quando 
uma criança vem ao mundo, nasce pagã; no entan-
to, quando ele (ou ela) é batizado, o próprio ato do 
batismo torna uma criança cristã. Acreditam que 
o ritual do batismo possui em si o poder de trans-
formar um pagão em um cristão. Esse falso ensino 
afetou milhões de pessoas ao redor do globo.

Não acreditamos que o ato do batismo em si 
tenha o poder de transformar qualquer pessoa. 
Somos transformados quando aceitamos a Cristo 
como nosso Salvador e Senhor, e nos submete-
mos ao controle do Espírito Santo, que transforma 
os pecadores arrependidos. Então, nascemos de 
novo, nascemos do Espírito. Agora estamos pron-
tos para passar pelo batismo.

“O batismo não torna cristãs as crianças, tam-
pouco as converte; é apenas um sinal exterior que 
demonstra sentirem dever ser filhos de Deus, re-
conhecendo que creem em Jesus Cristo como seu 
Salvador e que daí por diante viverão para Ele.” 

Nesta citação inspirada, somos informados de 
que “o batismo é um sinal exterior” apropriado 
àqueles que acreditam em Jesus Cristo como seu 
Salvador e passarão a viver para Ele.

“Cristo fez do batismo o sinal de entrada no 
Seu reino espiritual. Ele fez disso uma condição 
positiva com a qual devem concordar todos os que 
desejam ser confirmados sob a autoridade do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo. Antes que o homem 
possa encontrar um lar na igreja, antes de passar 
pelo limiar do reino espiritual de Deus, deve ele re-
ceber a estampa do nome divino, ‘O Senhor Justiça 
Nossa’. Jeremias 23:6.”  

“Depois de feito tudo o que é necessário, e eles 
revelarem ter compreendido o que significam a 
conversão e o batismo, e estarem verdadeiramen-
te convertidos, devem ter permissão para serem 
batizados.”  

“Príncipes e rabis, soldados, publicanos e cam-
poneses iam ouvir o profeta [João Batista]. Alar-
mou-os por algum tempo a solene advertência de 
Deus. Muitos foram levados ao arrependimento, e 
receberam o batismo.”  

“É a graça de Cristo que dá vida à alma. Separa-
do de Cristo, o batismo, como qualquer outro ser-
viço, é uma forma sem valor. ‘Aquele que não crê 
no Filho não verá a vida’. João 3:33 e 36.”  

Talvez a explicação de Paulo sobre a circunci-
são nos ajude a entender a verdadeira função do 
batismo na vida cristã.

“Vale ser judeu se vocês obedecem às leis de 
Deus; mas se vocês não as cumprem, são perfeita-
mente iguais aos pagãos. E se os pagãos obedecem 
às leis divinas, será que Ele não lhes dará todos os 
direitos e honras que planejou dar aos judeus? De 
fato, esses pagãos estarão em melhor posição que 
vocês, os judeus, que sabem tanto a respeito de 
Deus e têm suas promessas, porém não obedecem 
às suas leis. Vocês, na realidade, não são judeus só 
porque nasceram de pais judeus ou porque passa-
ram pela cerimônia da circuncisão para serem ad-
mitidos ao judaísmo. Não! Judeu verdadeiro é qual-
quer um cujo coração esteja direito com Deus. Deus 
não procura aqueles que cortam seu corpo através 
da circuncisão física real, mas procura aqueles cujos 
corações e mentes foram mudados. Qualquer um 
que tiver esse tipo de mudança em sua vida rece-
berá o louvor de Deus, mesmo se não o receber de 
vocês.” Romanos 2:25-29 (A Bíblia Viva).

Vamos parafrasear a Escritura acima, mudan-
do o termo “judeu” (circuncisão, no original) por 
“batismo” ou “batizado”; e “não-judeu” (incircun-
cisão, no original) por “não-batizado”. Os termos 
alterados virão entre colchetes, para facilitar a 
identificação: “Vale ser [batizado] se vocês obede-
cem às leis de Deus; mas se vocês não as cumprem, 
são perfeitamente iguais aos [não-batizados]. E se 
os [não-batizados] obedecem às leis divinas, será 
que Ele não lhes dará todos os direitos e honras 
que planejou dar aos [batizados]? De fato, esses 
[não-batizados] estarão em melhor posição que 
vocês, os que são [batizados], que sabem tanto a 
respeito de Deus e têm Suas promessas, porém não 
obedecem às Suas leis. Vocês, na realidade, não 
são [batizados] só porque nasceram de pais [ba-
tizados] ou porque passaram pela cerimônia [do 
batismo] para serem admitidos ao [Movimento de 
Reforma]. Não, [um membro] verdadeiro [da igre-
ja] é qualquer um cujo coração esteja direito com 
Deus. Deus não procura aqueles que [simplesmen-
te passam pelo ritual do batismo], mas procura 
aqueles cujos corações e mentes foram mudados. 
Qualquer um que tiver esse tipo de mudança em 
sua vida receberá o louvor de Deus, mesmo se não 
o receber de vocês.”

Referindo-se à experiência de Abraão, Paulo 
declara: “E recebeu o sinal da circuncisão, selo da 
justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para 
que fosse pai de todos os que creem (estando eles 
também na incircuncisão, a fim de que também a 
justiça lhes seja imputada).” Na versão (A Bíblia 
Viva) lê-se: “Ele foi circuncidado mais tarde. E a 
sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus 
aceitou Abraão porque ele tinha fé; e isso aconte-
ceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. 

Presidente da Conferência Geral, gestão 2016-2019, Roanoke, VA, EUA
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Assim Abraão é o pai espiritual de todos os que 
creem em Deus e são aceitos por Ele, mesmo que 
não sejam circuncidados.” Romanos 4:11.

Ao passo que a circuncisão de Abraão demons-
trava a justiça pela fé que ele recebera antes de pas-
sar pelo rito, o batismo é um sinal da justiça pela fé 
que o crente recebe antes de ser batizado.

Em seguida, os passos regulares
de conversão:

1. Fé em Cristo;

2. Arrependimento;

3. Batismo.

“O arrependimento, a fé, e o batismo, são re-
quisitos como passos na conversão.” “As almas sob 
convicção da verdade precisam ser visitadas e que 
se trabalhe com elas. Os pecadores necessitam de 
especial trabalho em seu favor, para que se conver-
tam e batizem.”  

Preparação para o batismo
“O preparo para o batismo é um assunto que 

deve ser cuidadosamente estudado. Os novos 
conversos à verdade devem ser fielmente instru-
ídos no positivo ‘Assim diz o Senhor’. A Palavra 
de Deus deve-lhes ser lida e explicada ponto por 
ponto. Todos quantos entram na nova vida, devem 
compreender anteriormente a seu batismo, que o 
Senhor requer afeições não divididas. [...] A prá-
tica da verdade é essencial. A produção de frutos 
testifica do caráter da árvore. Uma boa árvore não 
pode dar maus frutos. A linha de demarcação será 
clara e distinta entre os que amam a Deus e guar-
dam Seus mandamentos, e os que não O amam e 
Lhe desrespeitam os preceitos. Há necessidade de 
uma inteira conversão à verdade.”  

“Os candidatos ao batismo não têm sido tão 
escrupulosamente examinados em relação ao seu 
discipulado quanto o deviam ser. Importa saber 
se meramente adotam o nome de ‘Adventistas do 
sétimo dia [Movimento de Reforma]’ ou se real-
mente se colocaram ao lado do Senhor, renuncian-
do o mundo e estando dispostos a não tocar nada 
imundo. Antes do batismo devem ser-lhes feitas 
perguntas relativamente às suas experiências, po-
rém, não de modo frio e reservado, e sim com 

mansidão e bondade, encaminhando-se os recém-
-convertidos para o Cordeiro de Deus, que tira os 
pecados do mundo. As exigências do evangelho 
devem ser estudadas a fundo com os batizandos. 
Um ponto sobre o qual cumpre instruir os que 
abraçam a fé é o vestuário — assunto que deve ser 
cuidadosamente considerado da parte dos recém-
-conversos. Revelam vaidade no tocante à rou-
pa? Acariciam o orgulho de coração? A idolatria 
praticada em matéria de vestuário é enfermidade 
moral; não deve ser introduzida na nova vida. Na 
maioria dos casos a submissão às exigências do 
evangelho requer uma mudança decisiva em ma-
téria de vestuário.”  

“Ou não sabeis que todos quantos fomos ba-
tizados em Jesus Cristo fomos batizados na Sua 
morte? De sorte que fomos sepultados com Ele 
pelo batismo na morte; para que, como Cristo 
ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim 
andemos nós também em novidade de vida.” Ro-
manos 6:3 e 4.

“Porque o amor de Cristo nos constrange, jul-
gando nós assim: que, se um morreu por todos, 
logo, todos morreram. E Ele morreu por todos, 
para que os que vivem não vivam mais para si, mas 
para Aquele que por eles morreu e ressuscitou.” 2 
Coríntios 5:14, 15.

Somos realmente novas criaturas? Se somos 
novas criaturas, vamos viver para Cristo e não para 
nós mesmos. Se não, busquemos hoje a Cristo, ar-
rependamo-nos, recebamos dEle uma nova vida, e 
então podemos ser batizados (ou rebatizados).

“O Senhor requer decidida reforma. E quando 
uma alma está verdadeiramente reconvertida, seja 
ela rebatizada. Renove ela seu concerto com Deus, 
e Deus renovará Seu concerto com ela. [...] Impor-
ta haver reconversão entre os membros, para que, 
como testemunhas de Deus, testifiquem da autori-
dade e poder da verdade que santifica a alma.”  

Que o Senhor nos dê Sua graça para sermos 
Seus filhos, nascidos do Espírito e da água!

Seu irmão na bendita esperança do Evangelho 
Eterno.________________________
REFERÊNCIAS:

1 Orientação da criança, p. 499.
2 A fé pela qual eu vivo, p. 145.
3 Testemunhos para a Igreja, vol. 6, p. 90.
4 O Desejado de Todas as Nações, p. 105.
5 Ibidem, p. 181.
6 Evangelismo, pp. 306, 307.
7 Ibidem, p. 308.
8 Ibidem, pp. 311, 312.
9 Ibidem, p. 375.

Somos realmente novas criaturas? Se somos novas criaturas, vamos viver para
Cristo e não para nós mesmos. Se não, busquemos hoje a Cristo, arrependamo-nos, 

recebamos dEle uma nova vida, e então podemos ser batizados (ou rebatizados).

Omissionário não tem outra razão a não ser 
trabalhar e deixar-se gastar pela obra do 
Senhor. É de suma importância que o obrei-

ro honre o significado desta palavra, e tenha por 
obrigação apresentar aquilo que, na qualidade de 
trabalhador, tem executado na obra. Se seu minis-
tério não está produzindo frutos, esse obreiro está 
falhando. Não há desculpas para justificar a ausên-
cia de resultados no seu trabalho.1

Qual é a atividade primária do obreiro? 
É necessário treinamento e planejamento
participativo:

“Tem havido demasiado pregar sermões para o 
povo; mas têm eles sido ensinados a trabalhar por 
aqueles por quem Cristo morreu? Tem-se deline-
ado um ramo de trabalho, colocando-o ante eles 
de tal modo que cada qual viu a necessidade de 
tomar parte na obra?”2 

“A melhor ajuda que os pastores podem pres-
tar aos membros de nossas igrejas não consiste 
em pregar-lhes sermões, mas em planejar traba-
lho para que o façam. Dai a cada um algo para 
fazer em prol de outros. Ajudai todos a verem que, 
como recebedores da graça de Cristo, estão obri-
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OBREIRO OU EVANGELISTA?

Definição da palavra “obreiro”
Segundo a enciclopédia de 

Orlando Boyer, a palavra “obreiro” 
significa “aquele que coopera no 

desenvolvimento de uma empresa 
ou de uma ideia.” Podemos 

também relacioná-la com o termo 
ministério. Esta é a palavra preferida 

por Paulo quando se dirigia aos 
seus amados e queridos obreiros 

(Colossenses 4:17; 2 Timóteo 4:5). 
A palavra ministério tem origem na 

palavra grega diakonia quer dizer 
serviço, ou seja, ministrar é servir. 

Se alguém quer ser obreiro tem 
que estar disposto a servir. É de 

suma importância o obreiro saber 
o significado dessa palavra, pois 

muitos se engajam no ministério e 
desconhecem para que e por que 

foram chamados. Não podemos 
entrar no ministério e cruzar os 

braços, pois ministrar é servir. 

A principal função de quem trabalha na obra é ganhar almas
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gados a trabalhar para Ele. E seja a todos en-
sinada a maneira de trabalhar. Especialmente 
as pessoas que recentemente aceitaram a fé, 
devem ser ensinadas a cooperar com Deus.”3 

“Pregar é uma pequena parte da obra a 
ser feita pela salvação de almas... Os pastores 
podem pregar sermões aprazíveis e convin-
centes, e fazer muito esforço para edificar a 
igreja, e fazê-la prosperar; mas a menos que 
seus membros façam individualmente sua 
parte como servos de Jesus Cristo, a igreja 
estará sempre em trevas e sem forças. Endu-
recido e tenebroso como se acha o mundo, 
a influência de um exemplo verdadeiramente 
coerente será uma força para o bem.”4

“O pastor não deve sentir ser seu dever fa-
zer todas as pregações e todos os trabalhos 
e todas as orações; cabe-lhe preparar auxilia-
res, em todas as igrejas. Que pessoas diferen-
tes se revezem na direção das reuniões, e em 
dar estudos bíblicos; assim fazendo, estarão 
empregando os talentos que Deus lhes deu, 
e, ao mesmo tempo, recebendo o preparo 
para serem obreiros.”5

“Aqueles a cujo cargo se encontram os in-
teresses espirituais da igreja devem formular 
planos e meios pelos quais se dê a todos os 
seus membros alguma oportunidade de fa-
zer uma parte na obra de Deus. Nem sempre 
foi isto feito em tempos passados. Não foram 
bem definidos nem executados os planos para 
empregar os talentos de cada um em serviço 
ativo. Poucos há que avaliam devidamente 
quanto se tem perdido por causa disto.”6

O primeiro ano de trabalho com a igreja
Comentando esse assunto diz E. G. White: 

“Se depois de trabalhar por doze meses 
na obra evangelística, um homem não tem 
nenhum fruto a apresentar por seus esforços, 
se as pessoas por quem ele trabalhou não 
foram beneficiadas, se não elevou a norma 
em lugares novos e não há almas convertidas 
por seus esforços, esse homem deve humi-
lhar o coração diante de Deus, e buscar com-
preender se não se enganou em sua vocação. 
O ordenado pago pela associação deve ser 
dado aos que mostram o fruto por seu traba-
lho. A obra de uma pessoa que reconhece a 
Deus como sua eficiência, que tem verdadei-
ra concepção do valor de almas, e a própria 
alma cheia do amor de Cristo, será frutífera.7 

“Ao trabalhar em lugares onde já se en-
contram alguns na fé, o pastor deve não 
tanto buscar a princípio, converter os incré-
dulos, como exercitar os membros da igreja 
para prestarem cooperação proveitosa. Tra-

balhe com eles individualmente, tentando 
despertá-los para buscarem eles próprios 
experiência mais profunda, e trabalharem 
por outros. Quando estiverem preparados 
para apoiar o pastor mediante orações e 
serviços, maior êxito há de lhe acompanhar 
os esforços.”8

“Nossos pastores devem planejar sabia-
mente, como mordomos fieis. Devem sentir 
que não é seu dever rondar as igrejas já for-
madas, mas antes fazer trabalho evangélico 
ativo pregando a palavra e fazendo trabalho 
de casa em casa nos lugares que ainda não 
ouviram a verdade. [...] Verão que nada é mais 
animador do que fazer trabalho evangelístico 
em novos campos.”9 

“Os anciãos e os que têm cargos de res-
ponsabilidade na igreja, devem conceder mais 
reflexão aos seus planos para dirigir a obra. 
Devem arranjar as coisas de maneira que to-
dos os membros da igreja tenham uma parte 
a desempenhar, para que ninguém leve uma 
vida sem objetivo, mas que todos realizem o 
que lhes for possível, de acordo com suas vá-
rias aptidões [...] É essencial que os membros 
da igreja sejam educados de tal forma que 
se venham a tornar abnegados, dedicados 
e eficientes obreiros de Deus; e é só assim 
que a igreja pode evitar tornar-se infrutífera 
e morta. [...] Todo membro da igreja se deve 
tornar um obreiro ativo — uma pedra viva, 
espargindo luz no templo de Deus.”10

“Muitos teriam boa vontade de trabalhar, 
se lhes ensinassem a começar. Necessitam 
ser instruídos e animados. Toda igreja deve 
ser uma escola missionária para obreiros 
cristãos. Seus membros devem ser instruídos 
a dar estudos bíblicos, em dirigir e ensinar 
classes da Escola Sabatina, na melhor manei-
ra de auxiliar os pobres e cuidar dos doentes, 
de trabalhar pelos inconversos.”11 

“O maior auxílio que se pode prestar a 
nosso povo, é ensiná-lo a trabalhar para 
Deus... As igrejas estão definhando porque 
os seus talentos não foram empregados para 
difundir a luz. Devem ser dadas instruções 
cuidadosas.”12 

Por que muitos obreiros não têm suces-
so em seu ministério? Simplesmente, porque 
não querem aceitar e usar os conselhos e os 
métodos divinos. Qual tem sido o método de 
evangelização que temos praticado ao longo 
dos anos? Nós como um povo temos inves-
tido no evangelismo mantenedor, onde os 
pastores e obreiros são classificados como 
guardiães e passam a maior parte do seu 
tempo rondando igrejas, cuidando e alimen-
tando os membros.

O escritor Hernandes Dias Lopes
disse o seguinte: 
“Infelizmente, a igreja passa a maior parte 

do tempo ministrando aos que já são mem-
bros do corpo de Cristo. A igreja no Novo 
Testamento foi organizada com o propósito 
de missão, enquanto a igreja atual frequente-
mente parece mais ocupada com a conserva-
ção dos santos. Hoje, quase não saímos das 
quatro paredes. Estamos confortavelmente 
instalados em nossos templos. Reunimo-nos 
para edificar a nós mesmos. Realizamos con-
ferências para equipar a nós mesmos. Fre-
quentamos congressos para engordar a nós 
mesmos. A visão de Deus é de uma igreja 
em constante crescimento, que se move para 
além de suas paredes, em direção ao mundo 
que desesperadamente necessita da mensa-
gem salvadora do discipulado em Jesus”.13 

Esse modelo de evangelismo não contribui 
para o progresso da igreja local. Nele, o líder 
fica sobrecarregado com muitas atividades e 
responsabilidades e perde a motivação. Os 
membros por sua vez, tornam-se dependentes 
de seus líderes e não desenvolve os seus dons 
e talentos outorgados por Deus para o serviço.

Nossa urgente necessidade
“Assim, pois, a igreja em toda a Judeia, Ga-

lileia e Samaria, tinha paz, sendo edificada, e 
andando no temor do Senhor; e, pelo auxílio 
do Espírito Santo, se multiplicava”. Atos 9:31.

“Amplia o lugar da tua tenda, e estendam-
-se as cortinas das tuas habitações; não os 
impeças; alonga as tuas cordas, e firma bem 
as tuas estacas”. Isaias 54:2

“Deus me deu uma mensagem para Seu 
povo. Eles têm que despertar, alargar as suas 
tendas e dilatar suas fronteiras.”14 

“É meu dever afirmar que Deus está ape-
lando insistentemente para que se faça gran-
de trabalho nas cidades. Novos campos de-
vem ser abertos. Homens que conhecem a 
mensagem e que deviam sentir as responsa-
bilidades da obra manifestaram tão pequena 
fé, que, por causa das dificuldades e temores, 
houve prolongada desatenção”.15 

“Oh! Como me parece ouvir a voz dia e 
noite: ‘Avançai; acrescentai novo território; 
penetrai em novos campos com a tenda, e 
daí ao mundo a derradeira mensagem de 
advertência. Não há tempo a perder. Deixai 
Meu memorial em cada lugar aonde fordes. 
Meu Espírito irá adiante de vós, e a glória do 
Senhor será vossa retaguarda’.”16 

Analisando essas declarações do espírito 
de profecia, precisamos estabelecer estraté-
gias para atender a essa urgente necessidade.

Solução
Preparar evangelistas que trabalhem em no-
vos campos:

“Aqueles que pensam que têm um traba-
lho a fazer para o Mestre não devem começar 
os seus esforços nas igrejas, mas devem en-
trar em novos campos e testar os seus dons. 
Desta forma, pode ser testado e resolver o 
assunto para sua própria satisfação, se Deus 
escolheu-os para esta obra.”17 

“Como regra geral, os obreiros das asso-
ciações devem sair das igrejas para novos 
campos, usando a habilidade que Deus lhes 
deu para buscar e salvar os perdidos.”18

“Nossos pastores devem planejar sabia-
mente, como mordomos fieis. Devem sentir 
que não é seu dever rondar as igrejas já for-
madas, mas antes fazer trabalho evangélico 
ativo pregando a Palavra e fazendo trabalho 
de casa em casa nos lugares que ainda não 
ouviram a verdade. [...] Verão que nada é mais 
animador do que fazer trabalho evangelístico 
em novos campos.”19 

“Sobre todos os que creem, Deus colocou 
a responsabilidade de fundar igrejas”.20 

Meu sonho
Ver todos os pastores e obreiros trabalhan-

do com as almas lá fora e recebendo o apoio 
da igreja local. Ou que pelo menos 50% do 
quadro dos vocacionados de uma associação 
esteja trabalhando com as almas lá fora rece-
bendo o apoio da igreja local. No final do tri-
ênio avaliar o desempenho dos dois grupos 
para ver os que tiveram melhores resultados. 
No mínimo, que cada Associação tenha no 
quadro dos vocacionados um obreiro evan-
gelista itinerante, que trabalhe somente em 
novos campos durante o triênio.

Definição da Palavra Evangelista
A maioria não consegue compreender o 

trabalho e a importância de um evangelista. 
Para essa classe, ele é apenas um conferen-
cista, que deve fazer pregações bonitas e 
apelos emocionantes no final convidando o 
povo para vir à frente. Analisando o conselho 
do Apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timó-
teo, vemos que é muito mais do que isso: “Tu, 
porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, 
faze a obra de um evangelista, cumpre o teu 
ministério”. 2 Timóteo 4:5.

O texto acima, não apresenta apenas a 
função de pastorear o rebanho, como tam-
bém a de evangelizar, ir em busca de novas 
almas, abrir campos novos e fundar igrejas. 
A função do pastor é apascentar o rebanho, 
mas essa não é a única. Jesus disse: “E, se 
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qualquer te obrigar a caminhar uma milha, 
vai com ele duas”, Mateus 5:41. O lema de 
vocês deve ser apascentar e evangelizar. A 
combinação das duas funções é o ideal, mas 
não vos esqueçais do mais importante: faça a 
obra de um evangelista.

O apóstolo Paulo conseguiu dosar essas 
duas funções. Ele foi um pastor admirável, 
mas ao mesmo tempo um excelente evan-
gelista. Hoje a ênfase está em apascentar o 
rebanho, rondar igrejas, e a tendência é de 
descuidar o trabalho do evangelista.

O termo εὐαγγελιστοϋ (euangelistou) in-
dica um pregador do Evangelho ou evange-
lista. Frequentemente ele não era estabeleci-
do em algum lugar em particular, mas viajava 
como missionário, para pregar o evangelho 
e fundar igrejas. (Atos 21:8; Efésios 4:11; 2 Ti-
móteo 4:5)

Esse ministro e evangelista foi o apóstolo 
Paulo. Devemos seguir seu exemplo. Ele fun-
dou várias igrejas, como as de Filipos (Atos 
16:6-34; Filipenses 4:10-13) e Macedônia 
(Atos 18:5-11).

Quando o obreiro vocacionado descobrir 
que o seu ministério é o de um evangelista, 
assim como foi o apóstolo Paulo, não traba-
lhará simplesmente para cumprir um dever, 
por posição ou pelo salário. Chegará o tem-
po em que não teremos mais obreiros assa-
lariados, e então só permanecerão na obra 
os evangelistas que a farão com sinceridade 
de coração. Diante de tudo o que foi escri-

to, perguntamos: Quando precisar ficar al-
gum tempo sem salário, você continuará no 
posto? Quando tiver de ser preso, açoitado 
e seus bens confiscados, você continuará em 
seu ministério? Lembre-se de que Paulo e os 
apóstolos não eram meramente obreiros que 
trabalhavam por salário, posição e outros pri-
vilégios, mas sim evangelistas fiéis, que de-
ram a vida pela causa do Mestre. 

Seja qual for o seu campo de atuação, o 
obreiro deve fazer o possível para ser acha-
do aprovado em seu ministério evangelista. 
Se todos os obreiros derem o devido valor à 
sua vocação, logo procurarão descobrir sua 
missão e executá-la com muita habilidade e 
graça concedida por parte de Deus Pai.

Que o Senhor abençoe a todos!

P orém, apesar de todo o acúmulo de conheci-
mentos científicos dos últimos anos, a maioria 
de nós ainda não sabe bem o que deve co-

mer. Só para começar: o que é mais agressivo — 
gordura ou carboidrato? O glúten é uma proteína 
realmente perigosa? — A verdade é que a ciência 
da nutrição é ainda muito jovem e incipiente. Nas 
palavras de um estudioso do assunto, 

A ciência da nutrição, que afinal tem menos de 
duzentos anos, encontra-se atualmente mais ou 
menos no estágio em que a cirurgia se encontrava 
em 1650 – muito promissora, e muito interessante 
de observar, mas você está pronto para se guiar 
pelos profissionais que atuam nessa área?1

Fundamentalmente, na ligação existente entre 
dieta e saúde, há duas afirmações essenciais que as 
pessoas em geral precisam saber acerca do vínculo 
entre esses dois polos. Essas afirmações são mui-
to mais concretas do que parecem à primeira vista, 
pois é perfeitamente viável elaborar uma dieta ju-
diciosa e equilibrada com base nelas. Acompanhe.

1) As populações que dependem da dieta oci-
dental, baseada em montanhas de comida in-
dustrializada e carne, regada a gordura e açúcar, 

Atualmente, por si só, o 
ato de comer é no mínimo 

complicado. Muitas pessoas 
começaram a depender 

de médicos ou terapeutas 
especializados para 

“aprenderem” a comer direito. 
Nutricionistas, livros de dieta, 

informações de sites, DVDs, 
jornais e revistas que contêm 
as atualizações mais recentes, 

recomendações da OMS 
(Organização Mundial de 

Saúde) e as famosas pirâmides 
alimentares, e por aí vai.

É FÁCIL COMER CORRETAMENTE?
Dorval Fagundes
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Jesus disse: “E, se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas”,

Mateus 5:41. O lema de vocês deve ser apascentar e evangelizar.
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aditivada com centenas de substâncias es-
tranhas e novas, com a finalidade de dar 
sabor, cor e aumentar o período de con-
servação, com certeza cairão vítimas das 
doenças ocidentais (que coincidência, não 
é?), as quais se resumem em obesidade, 
diabetes tipo II, doenças cardiovasculares 
e câncer. Quatro entre as dez principais 
causas de morte nos Estados Unidos es-
tão atreladas a doenças crônicas ligadas à 
dieta ocidental. 

2) Os povos que se apegam a uma grande 
variedade de hábitos alimentares antigos 
(às vezes até milenares) não têm predis-
posição para essas doenças modernas. 
Pode-se dizer que entre esses povos de 
hábitos tradicionais, por exemplo, encon-
tram-se os inuítes, na Groenlândia, cuja 
dieta antiga se baseia em teores altíssi-
mos de gordura animal — a gordura de 
foca.2 No outro extremo da balança estão 
os massai, na África, que bebem sangue 
fresco de gado vacum e dependem quase 
que exclusivamente de sangue e deriva-
dos do leite — uma dieta proteica ao ex-
tremo.3 Observe que mesmo essas dietas 
tradicionais ultrarradicais, heterodoxas4, 
que podem trazer prejuízos dietéticos e 
deficiências nutricionais para essas popu-
lações, por incrível que possa parecer, não 
sujeitam os seus adeptos a todos os pre-
juízos da dieta ocidental.

Que obra extraordinária a população oci-
dental moderna construiu: criou a única dieta 
que, sem sombra de dúvida, tem levado mi-
lhões de indivíduos à morte. 

Embora seja verdade que em geral se viva 
mais hoje do que se vivia, ou se viva mais do 
que viviam as pessoas de algumas culturas 
tradicionais, quase todos os anos que ganha-
mos se devem à diminuição da mortalidade 
infantil e a avanços na saúde infantil, não à 
alimentação [em si].5

Observe as regras de ouro da boa alimen-
tação, pois são mais simples de ser seguidas 
do que você imagina.

1) Opte por comida de verdade!
Atualmente, dizer isso parece muito mais 

fácil do que colocar em prática, pois a cada 
ano milhares de novos produtos ditos “ali-
mentícios” surgem nas prateleiras dos su-
permercados. Porém, a maior parte desses 
artigos jamais deveria ser classificada como 

alimento. O máximo que se pode dizer acer-
ca deles é que são produtos comestíveis com 
aparência de comida. São criações com alto 
poder de processamento inventadas por 
cientistas de alimentos que são compostas 
basicamente por substâncias que nenhuma 
pessoa normal guardaria na despensa ou no 
armário de cozinha. Grande parte do atual 
desafio de comer bem se resume a escolher 
comida de verdade e a evitar essas novidades 
industriais.6

2) Sempre que possível, evite ingerir coi-
sas que sua avó ou bisavó não reconhece-
ria como comida

Nos supermercados de hoje há milhares de 
produtos que despertam fome nos jovens e 
adolescentes, mas que nossos antepassados 
jamais reconheceriam como comida. Há mui-
tas razões para evitá-los, as quais se esten-
dem além dos próprios aditivos químicos ou 
dos plásticos em que são embalados, alguns 
dos quais são até mesmo tóxicos. O proces-
samento moderno de alimentos explora as 
preferências intrínsecas dos seres humanos 
— doce, gordura e sal. A natureza dificilmen-
te oferecerá esses sabores reunidos, mas os 
cientistas de alimentos conseguem produzi-
-los com custo baixo e de forma abundante. 
A regra da avó ou bisavó pode ajudar você a 
se manter longe dessas “bombas dietéticas”. 
Digamos que sua bisavó esteja ao seu lado 

“[...] enquanto você empurra o carrinho pe-
los corredores do supermercado. Vocês estão 
em frente à gôndola de laticínios. Ela pega 
um pacote de tubos de iogurte Go-GURT – e 
não tem a menor ideia do que poderia ser 
aquele cilindro plástico de gel colorido e aro-
matizado. É comida ou pasta de dente?”7

3) Evite ingerir alimentos que contenham em 
sua composição ingredientes que nenhum 
ser humano comum guardaria na despensa

Diglicerídeos etoxilados? Celulose? Goma 
xantana? Propionato de cálcio? Sulfato de 
amônia? Se você não cozinha com esses in-
gredientes, por que permitir que terceiros os 
usem para cozinhar para você? O conjunto 
da química dos cientistas de alimentos é con-
cebido para aumentar a vida útil de pratelei-
ra, deixar a comida velha com uma aparência 
mais fresca do que realmente é e fazer você 
comer mais que o necessário. Esses aditivos 
só passaram a ser consumidos por humanos 
há pouco tempo. Por isso é melhor evitá-
-los.8 Sempre fique atento ao número de in-

gredientes numerados nas informações dos 
alimentos industrializados. Quanto maior o 
número de itens, mais processado ele é. Con-
tudo, uma longa lista de ingredientes numa 
receita caseira, além de não ser a mesma coi-
sa, pode até ser ótimo, se forem ingredientes 
saudáveis. 

4) Evite consumir alimentos industriali-
zados que tenham em sua embalagem os 
termos light, “baixo teor de gordura” ou 
“sem gordura”

Há quatro décadas, aproximadamente, 
deu-se início nos Estados Unidos a uma cam-
panha para diminuir a gordura dos alimen-
tos industrializados. De lá para cá, as pessoas 
continuaram engordando ao consumir pro-
dutos “com baixo teor de gordura”. Por quê? 
É que retirar a gordura dos alimentos não 
os torna necessariamente não engordativos. 
Os carboidratos também podem engordar, e 
muitos alimentos com baixo teor de gordura 
ou sem gordura exageram nos açúcares para 
compensar a perda de sabor. Ao demonizar-
mos um nutriente — a gordura —, inevita-
velmente damos passe livre a outro, supos-
tamente “bom” — no caso, os carboidratos 
—, que então passamos a comer em excesso. 
Desde o início da campanha do baixo teor de 
gordura, nos anos 1970, os norte-america-
nos na verdade comem mais de 500 calorias 
adicionais por dia, em sua maioria na forma 
de carboidratos refinados, como o açúcar. O 
resultado: os homens ganharam em média 
quase oito quilos em relação ao que tinham 
no final dos anos 1970, e as mulheres, mais 
de oito quilos e meio. Você está mais bem-
-servido comendo o alimento genuíno com 
moderação que exagerando em produtos 
alimentícios “light” abarrotados de açúcares 
e de sal.

Por isso, é melhor evitar alimentos que fin-
gem ser o que não são. A imitação de man-
teiga — a famosa margarina — é o melhor 
exemplo. Fabricar algo parecido com um cre-
am cheese sem gordura, sem adicionar creme 
de leite, manteiga ou queijo, exige um grau 
absurdo de processamento. O ideal é que 
tais produtos tivessem um rótulo afirmando 
“imitação”, porque não passam disso. A velha 
manteiga é muito menos perigosa do que es-
sas falsificações.9 

Tudo começou com um concurso institu-
ído em 1869 por Napoleão III (1808-1873). 
Naquela época, a França estava afogada em 
uma complicada crise econômica e carente 

de vários gêneros alimentícios. A manteiga 
tornou-se tão escassa que o governo resol-
veu desafiar os cientistas a encontrar um 
substituto para ela. O vencedor foi o químico 
Hipollyte Mergé-Mouriès, com uma mistura à 
base de sebo de boi, úbere de vaca e leite, 
ganhando um tom perolizado — daí o nome, 
que vem do grego margaron, ou “brancura 
de pérola”. Logo depois, em 1871, apareceu 
a primeira fábrica do novo produto, na Ho-
landa. Não demorou para que toda a Euro-
pa passasse a usar a margarina no dia-a-dia, 
mesmo com a manteiga de novo abundan-
te. Hoje, a margarina é produzida a partir de 
gordura de origem vegetal e leite, acrescidos 
de flavorizantes, pigmentos, estabilizadores, 
antioxidantes, preservativos e conservantes 
químicos.10

“Os que entendem as leis da saúde e são 
governados por princípios, fugirão dos ex-
tremos, tanto da condescendência como da 
restrição. Sua alimentação é escolhida, não 
meramente para agradar ao apetite, mas 
para avigoramento do organismo. Procuram 
conservar todas as faculdades nas melho-
res condições para o mais elevado serviço a 
Deus e aos homens. O apetite acha-se sob 
o controle da razão e da consciência, e [os 
que assim o consideram] são recompensados 
com a saúde física e mental.”11

________________________
REFERÊNCIAS:
1 POLLAN, Michael. Regras da comida — um manual de sabedoria alimentar. 
Tradução de Adalgisa Campos da Silva. Rio de Janeiro: Intrínseca. 1ª ed. 2009. p. 9.
2 “A nossa carne era focas e morsas, mamíferos marinhos que vivem em água fria e 
têm muita gordura. Usávamos óleo de foca para a nossa cozinha e como um molho. 
Tínhamos alces, caribus e renas. Nós caçávamos patos, gansos e pequenos pássaros 
terrestres, parecidos com codornas, chamados ptármigas. Pegávamos caranguejo e 
muitos peixes — salmão, peixe branco, tomcod, lúcio, e char. Nossos peixes eram 
cozidos, secos, defumados ou congelados. Comíamos peixe branco cru congelado, 
cortado em fatias finas. Os mais velhos gostavam de ‘stinkfish’ — peixe enterrado 
em sacos vedados ou latas na tundra e deixados para fermentar. E barbatana de 
foca fermentada, eles gostavam disso também”. GASBY, Patricia; STEELE, Leon. The 
Inuit Paradox — How can people who gorge on fat and rarely see a vegetable be 
healthier than we are? Tradução de Hilton Sousa. Discover Magazine, sexta-feira, 
1° de outubro de 2004. Disponível em: <http://discovermagazine.com/2004/OCT/
INUIT-PARADOX#.UMZG71CKO4H> Acesso em 21 jul. 2015.
3 O alimento comum dos massai é leite e sangue que retiram do gado vivo. O leite 
é armazenado em cuias que são lavadas com urina de gado. Um touro fornece 
em torno de um galão de sangue por mês, enquanto a vaca, no mesmo período, for-
nece meio galão. Para retirar o sangue sem sacrificar o boi, amarram um torniquete 
no pescoço comprimindo a veia jugular para que ela fique em evidência. Com uma 
pequena lança, o líder deve perfurar a veia e coletar o jato de sangue numa vasilha 
especial de madeira. Solto o torniquete, o sangramento é estancado e a ferida 
tratada com esterco. Em razão desta dieta rica em proteína, os massai possuem 
uma envergadura fora dos padrões africanos. Homens e mulheres são altos, 
esguios e fortes. No entanto, sua força não atinge o pleno vigor que uma dieta mais 
equilibrada poderia lhes conceder. Mesmo assim, o objetivo de trazer essa dieta 
radical ao seu conhecimento é fazê-lo comparar como a dieta moderna ocidental 
pode ser bem mais prejudicial à sua saúde do que uma dieta extrema e tão fora dos 
“padrões” como essa, caso você também a adotasse.
4 Heterodoxo: Que contraria padrões, normas ou dogmas estabelecidos (em certo 
domínio).
Ex.: doutrina heterodoxa. 
5 POLLAN, Michael. Op. Cit., p. 10. [Colchetes acrescentados pelo autor do artigo].
6 Ibidem, p. 17.
7 Ibidem, p. 19.
8 Ibidem, p. 20.
9 Ibidem, p. 31.
10 Como surgiu a margarina? Revista Mundo Estranho. São Paulo: Abril Cultural, n° 
4, jun. 2002.
11 Beneficência social, p. 129 [colchetes acrescentados].
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Aline Barbosa

Apalavra fubá é uma herança da língua africana quimbundo — língua dos povos banto de Angola 
— cujo significado é farinha. O fubá é obtido através da moagem fina do milho cru, seco e debu-
lhado. A relação do milho para os povos americanos era a mesma do trigo para os europeus, ou 

seja, um alimento de primeira importância para essas comunidades primitivas que habitavam as Améri-
cas antes da chegada dos europeus. Aqui no Brasil, os nativos davam menos importância ao milho, pois 
sua principal iguaria era a mandioca. Foram os portugueses que, a partir do século XVIII (1701-1800) 
incluíram o milho na alimentação diária dos colonos. Era a alimentação de viajantes e tropeiros que, 
trazendo mulas criadas no Rio Grande do Sul para servirem de transporte nas terras montanhosas, subs-
tituíam muitas vezes a farinha de mandioca pela de milho nos vários tipos de merenda para a jornada, 
que se transformavam em virados misturados com diversas preparações de feijão e carne seca, artigos 
que vieram a compor, posteriormente, a culinária tradicional mineira. Por séculos produziu-se fubá no 
país socando o milho no pilão. Hoje, a maior parte provém de moinhos industriais. Ao contrário do que 
ocorreu com os incas e os astecas na América espanhola, os índios brasileiros não usavam tanto o milho 
— davam preferência à mandioca. Consumiam mais a espiga fresca, cozida ou assada. Segundo Câmara 
Cascudo, no livro História da alimentação brasileira, “a convergência e fusão das culinárias indígena, 
africana e portuguesa  levaram ao brasileiro o complexo do milho que a industrialização tornou perma-
nente”. Esse “complexo” alcança em todo o Brasil o seu ponto alto no mês de junho — época tradicional 
de festas milenares de povos agricultores. Durante essas festas de junho havia troca mútua de alimentos 
derivados do milho: pipocas, pudins, pamonhas, broas, canjicas, curaus e bolos.
Nesta edição você vai acompanhar o bolo de fubá — um bolo “honesto”, simples. É o rei do “cafezinho” 
ou melhor dizendo, da cevadinha da tarde; enfim, o rei do coração da vovó. Ele é ideal para ser pincela-
do com manteiga, requeijão fresco ou doce de goiaba. Vale a pena comê-lo com a clássica cevada, ou 
puro e quentinho, no estilo “vai dar dor de barriga”. Essa era uma ameaça antiga das mães e avós para 

que filhos e netos não atacassem o bolo recém-saído do forno, antes do pai, do avô ou das visitas 
chegarem à sala de estar ou à cozinha para saboreá-lo.

BOLO DE FUBÁ SEM OVOS
Gastrônoma, Vila Maria, SP

Aproveite esta receita especial que a Observador
da Verdade oferece, testada pela gastrônoma Aline
Barbosa e fotografada pelo seu esposo Marcelo.

2 xícaras (chá) de fubá

1 xícara (chá) de farinha de trigo

1 ½ xícara (chá) de açúcar

(dê preferência para o açúcar demerara, 

moído no liquidificador) 

1 colher (sopa) de fermento

químico em pó

1 xícara (chá) de óleo (de sua

preferência: soja, milho, girassol, etc.)

1 ½ xícara (chá) de suco de laranja

natural (pode ser também leite

[extrato] de soja)

.

.

.

.

.

.

Modo de preparo:

Em uma tigela coloque os
ingredientes secos e misture-os.

Em seguida, acrescente os ingredientes 
líquidos. Misture-os novamente até
criar uma massa homogênea.

Coloque a massa em uma forma untada e 
leve-a ao forno pré-aquecido a 180 graus.

Para saber ser está pronto, quando estiver 
dourado, espete um palito de madeira. Se 
ele sair limpo ou seco, sem umidade, está 
pronto. Retire do forno e espere esfriar 
para desenformar.

________________________
Para maiores informações sobre esta e outras receitas naturais da gastrônoma Aline Barbosa,
visite o site < http://www.brincandonacozinha.com.br/> e tire suas dúvidas diretamente com ela,
escrevendo para o e-mail aline@brincandonacozinha.com.br.
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. Frabilson Jardim | Mato Grosso do Sul

Batismo em Corumbá

Obreiro e pastor com os batizandos, MS

Irmãos presentes na conferência em Corumbá, MSParticipação das crianças

Nos dias 19 e 20 de setembro, realizou-se em Co-
rumbá um encontro muito especial com a presença 
do presidente da ASSOMAT, pr. Renato Konrath.
No sábado houve uma animada escola sabatina, 
sucedida por um delicioso almoço junto com os 
irmãos. Às 14h00min foram repassados os princí-
pios de fé aos candidatos ao batismo. Às 15h00min 
descemos às margens do Rio Paraguai para pre-
senciar a entrega voluntária de quatro pessoas a 
Deus, selando sua vida com o Salvador Jesus.
Após o batismo, voltamos para a igreja onde parti-
cipamos da santa ceia, ministrada pelo pr. Renato.
Foi um final de semana maravilhoso em que sen-
timos a presença de Deus. Peço que orem pelos 
novos membros — Rosiane Ortiz, Clarinda, Virgínia 
e Clarice — e pela obra aqui em Corumbá, a fim 
de que trabalhemos com todo fervor em busca de 
novas almas para o Salvador Jesus.

Nos dias 5 a 7 de junho a igreja de Corumbá estava 
em festa.
Às 19h30min deu-se início à série de conferências, 
com o tema “Encontro com amigos”. O jovem Dhe-
merson Jamilton, de Campo Grande-MS, foi o pre-
gador da noite.
Na manhã de sábado a igreja ficou repleta de jo-
vens vindos de Campo Grande. O irmão Miqueias 
Souza, tesoureiro da associação, pregou no culto 
divino. À tarde houve uma reunião maravilhosa 
com louvores e a apresentação de importantes te-
mas, incentivando os jovens no estudo da Bíblia.
No domingo, logo pela manhã, tivemos a opor-
tunidade de presenciar o batismo da irmã Camila, 
que se entregou ao Salvador. O pastor presidente, 
Renato Konrath, oficiou a cerimônia.
A jovem foi recebida na igreja, e a conferência foi 
finalizada com uma mensagem proferida pelo pas-
tor Renato com o seguinte tema: “Um encontro 
com Deus.”
Foi um final de semana abençoado, em que sen-
timos a presença de Deus. Que Ele nos abençoe 
para que continuemos nos preparando para esse 
maravilhoso encontro com Ele. Amém.

Conferência em 
Corumbá
. Frabilson Jardim | Mato Grosso do Sul

Irmãos de Bonito - MS junto com a candidata

. Madiano Santana |  Pernambuco

Conferência de saúde em Cafundó

Palestrante  Romar entregou trinta e sete certificados

Os frutos da missão Ariquemes
. Manoel Pereira de Souza |  Rondônia

Pessoas presentes nas conferências

Resultado da missão – batismo de três pessoas, RO

Apresentação do coral Canto Nobre, SP

A cidade de Ariquemes recebeu no ano passado 
uma missão humanitária de cinco dias de duração, 
em que houve dedicado atendimento ao povo. 
Cerca de cinco mil pessoas foram acolhidas pela 
equipe.  O coral Canto Nobre, da igreja de Artur 
Alvim, em São Paulo, apresentou-se já no primeiro 
fim de semana da missão. 

A força-tarefa continuou. Todos os missionários de 
nosso campo, ao lado de irmãos da região, acom-
panhados pelo pr. Adelaide Rocha, da cidade de S. 
José do Rio Preto, SP, e pelo irmão Romar Macha-
do, diretor missionário da União Sul, envolveram-
-se diretamente no pós-missão, dando uma aten-
ção especial às famílias, visitando-as em seus lares 
e orientando-as por meio da Bíblia e lições do cur-
so bíblico. 
O resultado não poderia ter sido diferente. Nos dias 
22 a 24 de maio deste ano realizou-se uma série de 
reuniões que culminaram na formatura dos alunos 
do curso bíblico. Trinta e sete pessoas receberam o 
certificado de conclusão. O palestrante foi o irmão 

“Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua benignidade e da Tua verdade.” 
(Salmos 115:1).

Romar Machado. Após a cerimônia de formatura, 
um jantar foi oferecido a todos os presentes, que 
ficaram encantados com o sabor e a simplicidade 
dos alimentos preparados com todo o carinho.
O trabalho continuou: a visitação, os estudos e a 
instrução; e no dia 28 de junho colheram-se os pri-

meiros frutos da “missão Ariquemes” — três que-
ridas pessoas foram batizadas e integradas à igreja 
do Senhor. 

Todos os meses eu viajo para visitar uma região 
chamada Cafundó, área rural que faz parte do mu-
nicípio de Salgadinho, em Pernambuco. Ao visitar 
essa região, onde residem apenas três membros da 
igreja, eu sempre passava por muitas casas e via 
pessoas que precisavam do evangelho do Senhor. 
Conversando com os irmãos, iniciamos o trabalho 
com um pequeno grupo na casa deles, onde houve 
uma frequência de visitas que superou o número 
de 20 pessoas, e a cada dia era apresentado um 
estudo da palavra de Deus. Decidimos ampliar o 
trabalho e marcamos uma programação de saúde, 
a qual ocorreu nos dias 17 e 18 de setembro. Fa-
lou-se sobre a saúde física, emocional e espiritual, 
bem como sobre tratamentos naturais. Orientou-

-se quanto a alcançar a verdadeira felicidade e que 
todos são pecadores necessitados de Jesus, sendo 
que só Ele pode conceder a saúde espiritual. Pe-
dimos orações em favor dos irmãos dessa região 
e das almas que ouviram a palavra de Deus, para 
que sejam impressionadas pelo Céu. Que ocorram 
conversões para a glória de Deus; esse é o nosso 
desejo.



Participante que recebeu um kitPessoas que foram beneficiadas pela campanha

Saudações a todos meus queridos irmãos em Cris-
to Jesus!
Para honra e glória de Deus, a igreja de Campinas 
realizou a segunda campanha social antitabagis-
mo, de 14 a 23 de setembro. Com muita oração 
e dedicação alcançamos grande êxito em todo o 
planejamento proposto.
Em nome da igreja de Campinas, queremos agra-
decer de forma especial à maravilhosa equipe que 
nos apoiou durante os dez dias do evento, bem 
como aos nossos profissionais palestrantes — 
Cleiton Lima, Joziane Carnevalli, Roselaine Barrios, 
e ao nosso querido pastor Fernando Salto, que fe-
chou o 10º dia da campanha com uma mensagem 
especial às famílias participantes do projeto.
Agradecemos ao pr. Valnei Souza, dirigente da 
obra missionária de Campinas, bem como aos 
irmãos Cáceo Barrios e João Cardoso, líderes do 
departamento missionário e do Grupo do Ouro 
Verde (local onde temos nosso mais novo ponto 
de pregação e nosso CAF – Centro de Apoio ao 
Fumante), por todo o apoio e dedicação ao pro-
jeto. Também agradecemos ao nosso pastor local, 
José Rodrigues, que sempre nos deu apoio para 
realizar eventos como o Projeto Vida Plena.
Nossos queridos irmãos Aosteclênio (idealizador 
do projeto), Miguel Córdova e Thiago Fabrício 
(atuais instrutores) terão, certamente, sua parte na 
recompensa nos frutos que a igreja de Campinas 
irá colher de todo esse trabalho. Eles trouxeram 
os planos e também nos ensinaram a executá-los 
com grande maestria. Hoje queremos dizer a eles: 
“Muito obrigado por todo o tempo dedicado aos 
nossos colaboradores”, e tenham certeza que es-
tamos lutando com todas as nossas forças e limi-
tações para que cada campanha possa ser realiza-
da com a máxima exatidão possível, para honra e 
glória de Deus. 
A formatura dos participantes desta última cam-

. Fábio Pavan |  São Paulo

Segunda campanha “Pare de fumar” —
Campinas

panha foi realizada no dia 27 de setembro. Con-
tudo, tivemos a participação de algumas pessoas 
alcançadas na primeira campanha, as quais foram 
integradas à nossa equipe e participaram direta-
mente neste último evento, tornando-se um teste-
munho vivo e presente, provando que este projeto 
é algo verdadeiro, real e divino, pois os resultados 
foram certos para elas. Destacamos aqui as nossas 
colaboradoras Denise F. Ângelo e Josefa Barbosa!  
Obrigado por todo empenho e apoio manifesta-
dos nesta campanha.  
Às vezes, na vida, somos tentados a duvidar do que 
Deus é capaz de promover. O salão que temos, aos 
olhos humanos, é bem simples, estruturalmente 
falando, mas sempre foi bem aconchegante, ten-
do um ótimo ambiente familiar. No entanto, nossos 
irmãos Jonilto Goveia e Silvana Lage deram um to-
que mais do que especial. De algo simples, trans-
formaram-no em uma estrutura de muita beleza e 
admiração. Posso dizer que tenho um pouquinho 
de parte nisso, ajudei a desenrolar o tapete e en-
cher algumas bexigas. Irmãos Jonilto e Silvana, po-
dem ter certeza de que toda a correria que tivemos, 
cada gota de dedicação oferecida, toda ideia pro-
posta, Deus pôde ver e certamente derramará mui-
tas bênçãos celestiais a todas as famílias presentes, 
bem como providenciará, em breve, frutos para a 
salvação eterna. Que o Senhor abençoe a todos.
A você que está lendo este artigo, memorize isto 
e aplique em sua vida: A missão de Cristo foi amar 
ao próximo como a Si mesmo, e esse mesmo le-
gado foi deixado a todos os Seus seguidores nesta 
Terra. Jesus foi nosso maior exemplo, e posso dizer 
a você que, ao participarmos do Projeto Vida Ple-
na, estamos cumprindo parte dessa missão mara-
vilhosa. Corra, lute, procure seus líderes para que 
esse projeto seja implantado o mais rápido pos-
sível em sua igreja, pois assim poderá sentir essa 
maravilhosa sensação em sua vida.

Animados com a ordem de Jesus (Marcos 16:15), 
realizamos uma miniconferência, em Terra Livre-
-MA, convictos e felizes de estarmos trabalhando 
para o Mestre.  O evento ocorreu entre os dias 
31 de julho e 2 de agosto deste ano. Chegamos 
lá pela sexta-feira, acompanhados pelo pr. Moisés 
Fernandes e pelo ancião de Santa Inês, ir. Isaías 
Castro, bem como pelos irmãos de Açailândia, que 
também compareceram e nos alegraram com suas 
presenças. Começamos o fim de semana gratos a 
Deus. O irmão Isaías Castro deu abertura à pro-
gramação com o tema: “Confiança no impossível”. 
No sábado pela manhã, o sermão foi feito pelo pr. 
Moisés Fernandes com o tema: “A cura da alma”. 
Em seguida, foi servido um delicioso almoço na 
casa da irmã Maria. À tarde realizou-se uma pro-
gramação animada, com experiências e louvores, 
e o pr. Moisés Fernandes contou várias de suas ex-
periências vividas no continente africano, quando 
passou por lá. Na manhã de domingo saímos para 
distribuir folhetos e fazer contatos missionários, 
convidando o povo para a programação da noite. 
O tema do último sermão foi “Vida transformada”, 
proferido pelo irmão Helyandro Araújo. Assim foi 
encerrado o fim de semana em Terra Livre, pela 
graça de Deus. Oremos para que a obra do Senhor 
esteja crescendo, não só em Terra Livre, mas em 
todo o globo terrestre. Deus nos abençoe. Amém!

. Joaquim Rosas |  São Paulo

Batismos em Jáu
Batismo dos irmãos Keite e Valdivino

. Helyandro Araújo |  Maranhão

Conferência em
Terra Livre

Batismo dos irmãos Reginaldo e Cleide Irmãos de Terra Livre, MA

Realizou-se, pela graça de Deus, em Jaú, o batismo 
de quatro queridas almas, novos integrantes para 
o Reino de Deus e para Sua igreja na Terra. Foi com 
muita alegria que os anjos de Deus relataram os 
nomes nos livros de registros do Céu. A irmã Cleide 
Fazzian, o ir. Reginaldo Rodrigues, a ir. Keite Karen 
Monteiro e o ir. Valdivino Monteiro depuseram suas 
vidas na sepultura líquida e ressurgiram para uma 
nova vida em Jesus. Pedimos a toda a comunidade 
reformista que orem por essas queridas almas.



. Rodney Cunha  |  Pará

Curso de culinária, Castanhal

Formandas do curso de culinária, PA

Os pais receberam os brinquedos dos filhos

O curso de culinária vegetariana foi um dos pro-
jetos elaborados pela igreja de Castanhal-PA, em 
2015, com o objetivo de agregar novos conversos 
e interessados ao evangelho. Fizemos as inscrições 
no sábado, dia 18 de abril, dando início no dia 19, 
domingo. O curso teve a duração de quatro do-
mingos consecutivos, das 15 às 18h00min. Compa-

receram mais de 40 participantes. A formatura foi 
realizada no dia 29 de maio, com um maravilhoso 
jantar. Todos ficaram muito satisfeitos com o curso, 
e hoje vários desses alunos congregam conosco, 
no pequeno grupo do bairro São José. Só temos 
que agradecer a Deus pela preciosíssima ajuda 
dada até aqui. Amém.

. Rodney Cunha  |  Pará

Dia das crianças em Castanhal

Participação das crianças

Pais e filhos na expectativa no dia da criança

Foi com muito trabalho, empenho e dedicação que 
a equipe da igreja de Castanhal-PA conseguiu re-
alizar um dos maiores eventos promovidos pelo 
Movimento de Reforma na região, aproveitando o 
dia 12 de outubro, quando o Brasil costuma come-
morar o dia da criança.
Com o objetivo de evangelizá-las, criou-se o pro-
jeto “criança feliz”. Na manhã do dia 10 de outubro 
realizou-se o cadastro das crianças, as quais foram 
convidadas para participar de uma reunião espe-
cial na tarde de sábado.
No dia 11, às 15h00min, deu-se início, finalmen-
te, ao projeto. Houve gincanas, pipocas, doação 
de brinquedos e muito mais. Várias empresas da 
região nos ajudaram de várias maneiras, com doa-
ções, locação de brinquedos, etc. Ao todo, compa-

receram cerca de 200 crianças e 60 pais. Participa-
ram da organização 30 colaboradores, engajados 
em uma grande equipe, totalizando cerca de 300 
pessoas.
Agradecemos de coração ao nosso Senhor Jesus 
Cristo que tocou nos corações de todos para que o 
evento fosse realizado.

Jovens que responderam ao apelo

Grupo Átrius

. Marta Rocha  |  Bahia

Projeto “Só para jovens”, parte I, II e III

Momentos de descontração

Estudo da lição da escola sabatina

Nos dias 22 a 24 de maio o de-
partamento de jovens da UNI-
NORTE e da ABASE, represen-
tados pelo pr. Sandro Ribeiro e 
pelo evangelista Clóves Rocha, 
respectivamente, realizaram em 
Vitória da Conquista, na Bahia, 
a primeira edição do “Projeto só 
para jovens”. Realizou-se o even-
to em um sítio com paisagens 
naturais privilegiadas, o que tor-
nou a estadia no local ainda mais 
agradável. Toda a programação 
foi voltada para a juventude e 
contou com a realização de gin-
canas, dinâmicas e palestras. O 
tema central da conferência foi 
"À procura da joia rara". Em con-
sonância com o tema, os jovens 
receberam orientações inspira-
das na Bíblia e nos testemunhos 
sobre como fazer a escolha certa 
nos relacionamentos. A progra-
mação foi uma grande bênção 
espiritual para todos os partici-
pantes, especialmente para os 
cerca de cem jovens que compa-
receram ao evento e que, ao final 
do mesmo, aceitaram o apelo de 
colocar todos os seus planos su-
bordinados à vontade de Deus. A 
decisão deles foi a recompensa 
por todos os esforços empreen-
didos na realização desse proje-
to. Que Deus seja louvado!

Nos dias 10 a 12 de julho, ocor-
reu na capital de Sergipe o “Só 
para jovens”, terceira edição, re-
alizado na ABASE (Associação 
Bahia-Sergipe). Os jovens de 
Aracaju e do interior do Estado se 
reuniram em uma bela chácara, a 
qual se chama “Paraíso”. O ma-
ravilhoso nome se deve às lindas 
paisagens naturais que rodeiam 
o local. O tema geral da progra-
mação foi “O plano de Deus para 
a minha vida”. Os pastores Hé-
ber Menezes, Sandro Ribeiro e o 
evangelista Clóves, juntamente 
com o departamento de jovens 
da igreja local, organizaram um 
excelente evento, o qual propor-
cionou aos jovens a oportunida-
de de se aproximarem de Deus 
e de reconhecer os Seus planos 
para cada um. O evento foi re-
cheado de programações intera-
tivas, como palestras, bate-papo, 
dinâmicas e brincadeiras. Ao fi-
nal, todos tiveram a certeza da 
presença e aprovação de Deus. 
Sentimo-nos radiantes ao reco-
nhecer a mão de Deus abenço-
ando e dirigindo a vida daqueles 
que se entregam à Sua vontade.

Nos dias 12 a 14 de junho, re-
alizou-se a segunda edição do 
projeto “Só para jovens”. O even-
to ocorreu na capital baiana, na 
sede da ABASE. Atuaram como 
coordenadores da programação 
o pastor Sandro Ribeiro (líder 
do departamento de jovens da 
UNINORTE), o evangelista Clóves 
Rocha (líder do departamento de 
jovens da ABASE) e a missioná-
ria Missilene (departamento de 
jovens da igreja local). Compare-
ceram jovens das cinco igrejas da 
grande Salvador. Aproveitando a 
oportunidade da comemoração 
popular do dia dos namorados, 
o tema abordado foi: "O jovem e 
seus relacionamentos".
Na ocasião, os jovens foram ins-
truídos sobre o plano de Deus 
para os relacionamentos dos 
Seus filhos. Com o objetivo de 
integrar os jovens e levá-los à 
participação, realizaram-se de-
bates, rodas de diálogo, per-
guntas e respostas. Ao final do 
evento todos ficaram alegres e 
agradecidos ao bondoso Deus 
pelas bênçãos especiais derra-
madas sobre Seus filhos duran-
te as reuniões espirituais. Que a 
graça e a comunhão do Santo 
Espírito de Deus sejam abundan-
tes em nossos corações

Quarteto Ágape



. Juan Carlos Mendoza  |  São Paulo

Dia mundial sem tabaco

Nas ruas de São Vicente, SP

. Ruth Oliveira  |  Pará

Conferência em Breu 
Branco

Participação das crianças 

Batismo de oito pessoas em São Vicente, SP

Entre os dias 7 a 9 de agosto, aproveitando a data 
comemorativa do dia dos pais, a igreja de Breu 
Branco apresentou uma conferência sobre saúde 
com o Tema: "Pais, um Santuário de Deus" minis-
trada pelo irmão Edilson Vitoriano, naturopata de 
Parauapebas-PA. No sábado à tarde, a programa-
ção ocorreu na escola de um dos bairros da cida-
de: abordamos alguns assuntos como hipertensão 
arterial, com Ruth Mary, acadêmica e técnica em 
Enfermagem e Fisiologia da digestão; e com a irmã 
Diekssandra Bastos, enfermeira e esposa do nosso 
evangelista local, ir. Luís Santos.
No domingo, pela manhã, várias pessoas foram 
atendidas. Houve um almoço comunitário para as 
visitas que aceitaram o convite e assistiram a pro-
gramação. Em linhas gerais houve aceitação das 
palestras e todos saíram satisfeitos com a comida. 
Geralmente se percebe certa rejeição em relação 
ao arroz integral, principalmente no nosso meio, 
que já somos vegetarianos, mas todos o aprecia-
ram. E à noite, o culto foi realizado no local e fo-
ram feitos sorteios de cestas básicas e brinquedos. 
Enfim, foi um fim de semana abençoado. Louvado 
seja o Senhor. 

As irmãs da cozinha 

Vicente-SP, realizou-se uma campanha especial de 
evangelismo no dia 30 de maio de 2015.
As crianças, jovens e irmãos da igreja saíram para o 
centro da cidade, para conscientizar as pessoas do 
perigo do uso do cigarro. Houve, ao mesmo tem-
po, a distribuição do folheto “O último cigarro". 
Pedimos a todos irmãos que orem por estas almas 
que receberam as literaturas, para que o Espírito 
Santo possa despertar nelas o desejo de abando-
nar este hábito pernicioso.

Batismo na Baixada Santista
Foi com a graça de Deus que nos dias 6 e 7 de 
junho deste ano, realizamos em São Vicente-
-SP uma festa espiritual de adoração e louvor 
ao nosso Deus. No sábado tivemos uma pro-
gramação bem agradável, dirigida pelo pales-
trante, pr. Paulo Eduardo Vicente. Comparece-
ram o coral jovem de Mogi das Cruzes e alguns 
irmãos de São José do Rio Preto (SP). 
Na manhã de domingo realizou-se uma emo-
cionante cerimônia batismal, onde oito pesso-
as optaram pelo novo nascimento. 
Estavam presentes o pastor local, José Roberto 
Domingos, o evangelista Juan Carlos Mendoza 
e os pastores convidados, Paulo Eduardo Vi-
cente e Augusto Bersot que oficializaram o ba-
tismo. Posteriormente, efetuou-se a recepção 
dos novos membros. Ao término do evento 
serviu-se um delicioso almoço nas dependên-
cias da igreja.
Que Deus abençoe esses irmãos, que conti-
nuem animados na jornada cristã e que pos-
sam ser uma luz para conduzir outras pessoas 
ao caminho de Cristo.

No dia 31 de maio 
celebra-se o “Dia 
mundial sem taba-
co”. Com a iniciati-
va do evangelista 
local e do líder do 
departamento de 
obra missionária 
da igreja de São 

cio do tabagismo e hoje são membros da igreja. 
Duas delas foram batizadas neste evento, no do-
mingo pela manhã.
Graças a Deus, esse evento foi não somente uma 
reunião de negócios e avaliações, mas também 
uma reunião de oração e planejamento participa-
tivo, onde líderes da obra e empresários puderam 
opinar. Um deles ressaltou que esse modelo de 
reunião deve ser repetido.  Louvamos ao Senhor 
por essa parceria entre leigos e líderes da obra. 
Essa é a chave do sucesso na conquista de almas.
Ao final, em agradecimento a Deus pelos recursos 
que foram colocados nas mãos dos patrocinadores 
e seus familiares, bem como a disposição deles em 
servir a obra, reservamos um momento especial 
para homenageá-los com uma lembrança que foi 
entregue pelos presidentes das Uniões, os pasto-
res Matheus Souza e Joel Ramos. Nessa ocasião, 
os pastores Davi Paes Silva e Rômulo Borges supli-
caram as bênçãos de Deus, em oração pelas vidas 
e empreendimentos desses mordomos do Senhor.
Essa etapa do evento foi precedida por maravi-
lhosas conferências, onde ouvimos mensagens 
proferidas pelo pr. Davi Paes Silva, com o seguin-
te lema: “Um chamado para undécima hora”. No 
sábado pela manhã havia mais de 600 pessoas 
presentes, a maioria de Brasília e Goiânia. Na parte 
da tarde, ouvimos maravilhosas experiências que 
nos animaram a continuar fazendo a obra Senhor. 
Também ouvimos belos hinos entoados pelo Coral 
Canto Nobre, da igreja de Artur Alvim-SP, e Grupo 
Frather’s do Rio de Janeiro, da igreja de Cascadura. 
Louvamos a Deus por tudo que ocorreu ali. E que o 
Senhor continue abençoando a obra evangelística 
de Sua amada igreja.

. Francharle Figueiroa  | Goiás

II encontro de equipes antitabagismo do Brasil

Coral Canto Nobre de Artur Alvim, SP

Oficiais da campanha em, GO

Francharle Ferreira Figueiroa, líder do departamen-
to missionário da UNINORTE
Parece ter ocorrido ontem o primeiro encontro de 
equipes antitabagismo do Brasil (16 e 17 de feve-
reiro de 2014). Como passou rápido esse ano de 
trabalho. Lembro-me perfeitamente do ânimo e da 
motivação que contagiou todos os que saíram da-
quele lugar, preparados para a conquista de almas. 
E hoje, dia 24 de março de 2015, estamos de volta 
a Caldas Novas-GO, ao Grand Hotel Golden Dolphin 
com mais de cem pessoas, para darmos início ao 
segundo encontro. A abertura contou com a parti-
cipação dos seguintes irmãos: Aosteclênio Ferreira, 
Francharle Figueiroa, Jairo Nízio e Wagner Guidi-
ni. Para dar as boas-vindas, foi convidado à frente 
o anfitrião da casa: o presidente da ASCENBRA, o 
pastor Edmar Bílio. Os líderes das Uniões Brasileiras 
e da CG: pr. Davi Paes Silva, presidente; pr. Rômulo 
Borges, secretário regional para América do Sul; pr. 
Matheus Souza, presidente da UNINORTE; pr. Joel 
Ramos, presidente da UNISUL dirigiram palavras 
de incentivo. 
Foram convidados os líderes das equipes, para 
apresentação dos relatórios, na seguinte ordem: 
ASCENBRA, COAMAN, CAMAPI, ASES, ARAM, AS-
SOMAT, ANOB, ASSURIG, ABASE, PORTUGAL, ARJ, 
ASAM, ASPA e ASMIN.
Depois que todos apreciaram os relatórios, con-
cluímos que Deus operou poderosamente em Sua 
obra. Diante desses feitos podemos dizer como 
Isaías: “Louvem o Senhor, invoquem o Seu nome; 
anunciem entre as nações os Seus feitos, e façam-
-nas saber que o Seu nome é exaltado”. Isaías 12:4.  
É impressionante o que esse projeto, em apenas 
um ano de trabalho, realizou pela obra evangelísti-
ca em nossa igreja. Não somos capazes de enume-
rar todas as proezas, mas destacaremos algumas: 
(1) Dezenas de igrejas foram reavivadas, (2) novos 
territórios foram conquistados, (3) centenas de 
pessoas estão frequentando os cultos, (4) cente-
nas aceitaram o Curso Bíblico, (5) cinquenta e oito 
pessoas estão se preparando para o batismo, e o 
melhor — (6) treze pessoas foram libertas do ví-



. Manoel Pereira de Souza  | Rondônia

Irmãos e amigos que compareceram nas conferências, RO

. Helyandro Araújo  |  Maranhão

Saudades de você — Porto Velho

Conferências em Santa Inês

Batismo dos irmãos Anderson e Kuehn

Duas pessoas foram batizadas em Santa Inês, MA

Jovens que decidiram fazer um pacto com Deus

Os dias 19 a 21 de junho de 2015 foram muito mar-
cantes para a igreja central de Porto Velho. Rea-
lizou-se uma série de conferências cujo lema foi: 
“Saudade de você”, um evento dedicado especial-
mente às pessoas que um dia já fizeram parte da 
igreja, mas que estão fora do aprisco do Senhor.
Na sexta-feira à noite tivemos a imensa alegria de 
iniciar o encontro com o tema “Saindo de casa”, 
que ficou aos cuidados do irmão Gerson Aquino, 
secretário e tesoureiro de nosso campo.
No sábado pela manhã, sob o tema “Longe do Lar”, 
o pregador foi desta vez o pastor Felipe Souza, pre-
sidente do campo.
A tarde de sábado foi marcada por uma animada 
programação, com experiências, testemunhos e 
entrevistas com os visitantes que já foram mem-
bros da igreja. Ao fim da tarde, através do apelo 
do pastor Felipe, todos os pródigos vieram à fren-
te, revelando o grande desejo de voltar ao redil do 
Senhor.
Já no domingo, foi muito emocionante o fato de 
ver os pródigos voltando para a Casa do Pai. Pela 
manhã houve uma solene cerimônia batismal e 
duas preciosas almas renderam suas vidas a Cris-
to, através do santo batismo. Os irmãos Anderson 
e  Kuehn deram um testemunho público de terem 
entregue suas vidas sem reservas a Jesus. 

À noite ocorreu a recepção dos novos membros e 
o encerramento do evento. 
Até aqui nos ajudou o Senhor.

Mello e Warlesson Silva, ao lado de irmãos locais e 
de outras cidades como Zé Doca e Vila União, com-
parecemos para essa maravilhosa festa. O tema de 
abertura foi ‘‘Vida Consagrada”, exposto pelo ir-
mão Helyandro Araújo.
No sábado pela manhã o sermão foi exposto pelo 
irmão Isaías Castro com o tema: ‘’Vida Santifi-
cada’. À tarde organizou-se uma palestra com os 
irmãos e batizandos, sob o tema ‘’Vida Progres-
siva’’ com o irmão Helyandro Araújo. A profissão 
de fé foi efetuada à noite, depois do encerramento 
do sábado. O auge da programação na manhã de 
domingo, quando duas almas decidiram entregar 
suas vidas nas mãos de Jesus, sendo batizadas. Ke-
liane Alves de Souza e Maria Barbosa Souza foram 
batizadas pelo irmão Isaías Castro. A recepção de-
las ocorreu à tarde, quando ocorreu a distribuição 
dos emblemas sagrados da Santa Ceia. Para fina-
lizar a festa, à noite, realizou-se um culto com o 
evangelista Helyandro Araújo, sob o título “Vida 
Vitoriosa”.
Que o Senhor abençoe esses jovens, e que outros 
também possam dedicar suas forças ao divino 
Mestre, Jesus Cristo!

Pela graça de Deus, nos dias 10 a 12 de julho rea-
lizaram-se conferências em Santa Inês com o tema 
‘‘Minha Consagração Hoje”. O evangelista He-
lyandro Araújo, juntamente com o ancião local Isa-
ías Castro, e os jovens colaboradores Eduardo de 

. Sandro Pereira de Jesus  |  Santa Catarina

Batismo em Joinville

Batismo da irmã Isabel Lourenço

. Jacieli Souza   |  Pernambuco

Encontro de igrejas reformistas em
Pernambuco

Coral da igreja de Caruaru, PE

Batismo dos irmãos José Severino e Deyse

Batismo do irmão Sebastião

Na tarde do sábado, dia 15 de agosto deste ano, a 
igreja de Joinville esteve em festa espiritual.
Foi realizado mais um batismo para glória de Deus, 
junto à natureza, finalizando com a cerimônia de 
recepção dos novos membros, logo após a sole-
nidade do pôr-do-sol dentro da igreja. Fizeram-se 
presentes os irmãos de Itajaí, Curitiba e Florianó-
polis. O batismo foi realizado pelo pastor José Cor-
te. A profissão de fé ficou a cargo do pastor do 
campo, irmão Luiz Salles.

No dia 11 de julho de 2015 em Limoeiro (PE), as 
igrejas do Estado de Pernambuco se reuniram para 
uma animada festa, na chácara “Sonho Meu”, que 
fica em meio à natureza, localizada próximo ao 
município de Limoeiro. Compareceram as igrejas 
de Recife, Igarassu, Vitória de Santo Antão, Chã 
Grande, Caruaru, Belo Jardim, Riacho das Almas 
e a igreja local. Pela manhã foi abordado o tema 
“O crescimento necessário” pelo missionário Ma-
diano Santana, que fez um caloroso apelo, o qual 
foi atendido por muitos. Em seguida serviu-se um 
almoço todo especial, e à tarde ocorreu a profis-
são de fé, o batismo (oficializado pelo pastor Isaías 
Caires), de duas preciosas almas (irmão José Seve-
rino e a irmã Deyse) que decidiram retornar à casa 
paterna. Tivemos a recepção, e logo após deu-se 
início à apresentação dos corais. Cada igreja com 
seus respectivos membros e visitantes se uniram 
em um só coral e apresentaram um belo hino a 
Deus. A alegria era imensa e podia-se percebê-la 
pelos fervorosos “améns”. Foi um sábado muito 
maravilhoso, pois todos estavam unidos em amor 
fraternal, com desejo de que aquele dia durasse toda a eternidade. O pôr-do-sol trouxe o fim do 

evento. Fomos despedidos com a bênção sacerdo-
tal, proferida pelo pr. Isaías Reis. Agradecemos a 
todos que compareceram ao evento, e que Deus 
permita que muitos outros encontros como este 
possam ser realizados.

No dia 17 de outubro ocorreu uma programação 
especial na igreja de Limoeiro, em Pernambuco, a 
qual contou com a presença do presidente da as-
sociação, pr. Isaias Reis, o qual nos apresentou a 
palavra de Deus, falando sobre os sinais da volta de 
Jesus. À tarde houve o batismo do irmão Sebastião 
Raimundo, oficiado pelo pastor do campo, Isaías 
Caires. Que Deus abençoe e que mais almas deci-
dam se entregar para o Mestre. 

. Madiano Santana |  Pernambuco

Batismo e estudo em 
Limoeiro



. Fábio Pavan  |  São Paulo

Igreja de Campinas e Regional Campineira

Nos dias 28/02 e 01/03/2015, nossa igreja rece-
beu o estimado irmão Társis, na época, secretário 
da associação, que abordou um importantíssimo 
assunto: “As Sete Igrejas e a Tríplice Mensagem 
Angélica”. Tivemos a participação especial do trio 
feminino “Ecos Divinos”, da igreja de Artur Alvim.
Realizamos uma Semana da mulher, de 7 a 15 de 
março. As irmãs Silvana Ferreira, Fernanda Rocha 
e Roselaine Barrios realizaram cultos com mensa-
gens inspiradoras. O pr. Fernando Salto também 
trouxe incentivo e força às mulheres, e deu aten-
dimento de saúde a várias delas, que foram sor-
teadas durante a programação. A Escola Sabatina 
foi dirigida só pelas mulheres. No domingo, dia 15, 
a igreja preparou um “Dia Especial”, começando 
com um delicioso desjejum, seguido de serviços de 
massagem, manicure, cabeleireiro e um delicioso 
almoço vegetariano. À noite concluímos o dia com 
uma linda mensagem e a entrega de presentes às 
nossas queridas mulheres! 
No dia 21 de março o irmão Admir dos Prazeres, 
tesoureiro da associação, na época, realizou uma 
palestra de Administração Familiar, assunto de ex-
trema importância. 

13° da regional campineira com Batismo — No 
dia 28 de março realizou-se em Jundiaí uma festa 
espiritual com a presença do pastor José Roberto 
Domingos, que nos falou sobre os últimos aconte-
cimentos. No sábado de manhã tivemos a partici-
pação especial do grupo instrumental de Jundiaí. 
À tarde realizou-se uma Campanha Missionária, 
onde houve a distribuição de 500 livros “Como ser 
um Vencedor”, doados pela Associação. Também 
participou o Grupo Musical Êxodus, que abrilhan-
tou nossa reunião com belos louvores a Deus. Es-

tiveram presentes na reunião 200 pessoas de toda 
região Campineira e à tarde o batismo foi realizado 
pelo pastor Jose Rodrigues, onde duas almas se en-
tregaram a Deus através do batismo — irmãos Fran-
cisco e Jhenifer. A Equipe da Regional Campineira 
recebeu de braços abertos seus novos membros. 

Mais um grupo em Campinas — A igreja de Cam-
pinas sempre desejou ter um grupo em Ouro Verde 
(bairro de Campinas). Em 2014 começamos realizar 
cultos na casa dos irmãos e interessados. Em 2015 
planejamos campanhas evangelísticas com a igreja 

na região. A primeira foi a missão humanitária re-
alizada em uma escola com a presença do líder do 
departamento de assistência social da associação, 
pastor Marcio Rocha e o presidente, pr. Delvacir 
Preto. Houve ao todo 600 atendimentos. A segun-
da campanha foi a “Pare de Fumar”, realizada nos 
dias 27 de abril a 7 de maio, com a presença do 
departamento evangelístico da ASPA, representa-
do pelos irmãos Miguel Córdova e Tiago Fabrício. 
Houve uma média diária de 60 assistentes. Pela 
graça de Deus, no dia 11 de maio inauguramos o 
salão do Ouro Verde com aproximadamente trinta 
pessoas. Que Deus seja louvado com mais um farol 
na região campineira .

Conferência de família — Nos dias 9 e 10 de maio, 
realizou-se uma linda Conferência de Família com 
o nosso pastor Natã, que trouxe lindas mensagens. 
No domingo realizamos um culto especial para to-
das as nossas mamães e uma linda lembrança foi 
entregue com muito carinho!

Estudo profético — Ainda em maio, no dia 27 re-
cebemos novamente o ir. Társis, que ministrou o 
assunto profético “Os 144.000”. Contamos com o 
Conjunto de Guaianazes, que louvou a Deus com 
belos hinos.

Seminário sobre escola sabatina — Nos dias 19 
e 20 de junho, tivemos um seminário sobre escola 
sabatina, ministrado pelo líder do departamento 
missionário da UNISUL, irmão Romar Machado. 
Tudo acontece pela misericórdia de Deus, mas vale 
ressaltar que nossa liderança espiritual, represen-
tada pelo pr. José Rodrigues e pelo evangelista 
Jonilto Goveia, faz a diferença. Obrigado por todo 
apoio e dedicação ao campo campineiro!

. Madiano Santana  |  Pernambuco

Batismo em Vitória 
de Santo Antão

. Maurílio Costa  |  Rio Grande do Sul

Encontro de famílias no Sítio Vida Plena
Batismo de três em Vitória de Santo Antão, PE

Famílias reunidas ouvindo palestra sobre agricultura familiar 

Irmãos na reconsagração individual

Nos dias 5 a 7 de junho, os irmãos da região me-
tropolitana de Porto Alegre se dirigiram ao Sítio 
Vida Plena para um encontro de famílias — o pri-
meiro realizado no local. A palestra de abertura, na 
sexta-feira à noite, foi feita pelo pastor Francisco 
Rodrigues sob o título “A família no lar”. No sába-
do, depois da escola sabatina, ouvimos a palestra: 
“A família na igreja”. Depois tivemos um delicioso 
almoço. À tarde, às 15h00min efetuou-se a leitura 
do livro “Fazei prova de Mim” e os irmãos contaram 
seus testemunhos das bênçãos que receberam de 
Deus por terem sido fiéis na devolução de ofertas 
e dízimo. À noite todos assistiram a um filme evan-
gélico. No dia 7, domingo, bem cedo, tivemos uma 
palestra com os irmãos Antônio Gonçalves e João 
Lima sobre agricultura familiar, de quem recebe-
mos várias instruções sobre como fazer uma horta 

e plantar na época adequada. Na sequência, par-
ticiparam os irmãos Alex Konrath, que falou sobre 
administração familiar e Francisco Rodrigues, que 
falou sobre “A família na cidade celestial”. Acredi-
tamos que a presença do Senhor esteve conosco 
naqueles três dias que passamos junto à natureza, 
ouvindo Sua palavra. 

O dia 31 de outubro foi de festa espiritual em Vi-
tória de Santo Antão, cidade localizada a 50 km da 
capital do Estado de Pernambuco. O palestrante 
do evento foi o irmão Daniel Sousa (Tesoureiro da 
ANOB — Associação Nordeste Brasileira), que nos 
apresentou uma importante mensagem. Na parte 
da tarde foi efetuado o batismo de duas queridas 
pessoas pelo pastor do campo, ir. Isaías Caires, 
acompanhado do pastor Isaías Reis (presidente da 
ANOB). Após o batismo a santa ceia foi realizada 
pelos referidos pastores com a alegre participação 
dos novos membros da igreja. Que Deus abençoe 
grandemente a todos que novas almas possam se 
entregar a Cristo.

Nos dias 24 a 26 de julho deste ano, houve uma 
abençoada programação de reavivamento na igre-
ja de Vitória de Santo Antão. Na sexta-feira, após 
o pôr-do-sol, deu-se abertura ao evento com a 
mensagem “Reconsagração individual”, apresenta-
da pelo evangelista Madiano Santana. No sábado 
pela manhã, no culto divino, foi exposta a segun-
da mensagem, “Reconsagração da congregação”, 
apresentada pelo dirigente da igreja, Ir. Wiltanael 
de Lima. Após o culto, serviu-se um maravilhoso 
almoço para a irmandade presente, e às 14h00min 
deu-se início a uma reunião de membros com o 
tema: “Recapitulação doutrinária”, dirigida pelo 
evangelista Madiano. Em seguida, houve uma con-
fraternização com todos os membros. No domingo, 
às 06h30min da manhã, iniciou-se o último evento 
da conferência, onde foi apresentada a mensagem 
“Reconsagração da família”, pelo pr. Isaías Caires. 
Ao final tivemos um café da manhã com todos os 
presentes e nos despedimos com a certeza de que 
houve um encontro com Deus.

Renovação de votos 
em Vitória de Santo 
Antão
. Madiano Santana  |  Pernambuco



Primícias de Brumado, BA

. Marta Rocha |  Bahia

Evangelismo em Brumado

Distribuição do livro “Evangelismo Passo a Passo” após o
seminário, PE

Batismo de sete pessoas 

Participação das crianças distribuindo 
revistas

. Madiano Santana  |  Pernambuco

Seminário de evangelismo em Vitória de 
Santo Antão
No dia 13 de junho deste ano houve uma progra-
mação muito especial em Vitória de Santo Antão 
— igreja do Estado de Pernambuco. Sob o lema 
“Evangelismo e salvação”, a igreja se reuniu para 
uma escola sabatina animada, e logo em segui-
da para a explanação da palavra de Deus no culto 
divino, intitulado “Evangelismo e salvação”, uma 
mensagem apresentada pelo evangelista Madiano 
Santana. Após o culto, houve um delicioso almoço 
comunitário com a presença de irmãos e interes-
sados. Na parte da tarde, o diretor missionário da 
igreja, irmão Eraldo, ao lado do evangelista Madia-
no, iniciaram um seminário sobre como trabalhar 
melhor para o Mestre na obra de evangelização. 
A palestra foi dirigida pelo referido evangelista. 
Todos ficaram animados para trabalhar em favor 
das almas, e o desafio foi lançado — “Cada um em 

busca de mais um.” Ao final do seminário, foi dis-
tribuído o livro “Evangelismo passo a passo” com o 
objetivo de preparar melhor os membros e interes-
sados a fim de desenvolverem o dom evangélico 
com o qual o Senhor os capacitou. Que o Senhor 
nos abençoe e nos proporcione o poder dos altos 
céus para levar esta obra avante. Amém.

Nos dia 5 de setembro de 2015, foi realizado o pri-
meiro trabalho de evangelismo através da distri-
buição de literatura na cidade de Brumado, Bahia. 
Aproximadamente 90 pessoas, em sua maioria, jo-
vens, participaram da entrega de quatro mil revis-
tas “Fiel Orientador”. 
E para coroar o evento, ao pôr-do-sol, realizou-se o 
batismo de sete pessoas, três delas representando 
as primícias do trabalho missionário em Brumado. 
O casal Alan e Rose foram frutos do trabalho da 
colportagem, efetuado na cidade pelo diretor de 
colportagem da ABASE, Josemar Virtuoso. 
Em seguida o casal Cláudio Costa e Kelly Rocha, 
que moram na cidade, ministraram o curso bíblico 
para a família que, pela graça de Deus, resultou na 
aceitação da verdade e batismo de ambos — as 
primeiras pessoas batizadas no Movimento de Re-
forma na cidade de Brumado. A celebração batis-
mal foi realizada pelo pastor Geremias Rocha que, 
na oportunidade, curiosamente batizou dois netos, 

um deles biológi-
co, Silas Rocha, e o 
outro “neto na fé”, 
Gleydson Silva, fi-
lho do missionário 
José Carlos Silva. 
Também compa-
receram ao evento 
o líder do departa-
mento de evange-
lismo da ABASE, ir. 
Hermes Mariano, e o pastor local, Advaldo Batista. 
Agradecemos imensamente a Deus pela concre-
tização desse projeto missionário e a todos os ir-
mãos que o patrocinaram. Que chuvas de bênçãos 
celestiais estejam com todos.

. Greyce Santos |  Maranhão

1ª caravana Friends – 
Imperatriz

Casamento dos jovens Hilda e Leonardo

. Denivaldo Luz |  Pará

Um aniversário de 15 
anos que durou três dias

A jovem Brena e a igreja repleta 
de convidados

Com o intuito de adorar a Deus, uma caravana do 
grupo Friends, do WhatsApp,  partiu com destino à 
cidade de Imperatriz, MA. 
Em parceria com os membros da cidade mara-
nhense, os caravaneiros — amigos de vários Es-
tados (MA, GO, PR e BA), promoveram uma bela 
confraternização naquela cidade.  
Irmãos, amigos e parentes que há muito tempo não 
se encontravam, tiveram uma ótima oportunidade 
de renovar e reafirmar os vínculos de amizade e 
fraternidade.  Louvores, testemunhos, pregação da 
palavra de Deus, almoço coletivo, recreação e ca-
samento marcaram a festividade, realizada entre os 
dias 4 a 6 de setembro de 2015. 
Na sexta-feira, dia 4, o jovem Daniel Diniz (São Luís, 
MA) deu início à série de conferências com o tema 
geral "A quem serviremos?" 
O sermão da noite, intitulado "Eu e minha casa ser-
viremos ao Senhor", foi apenas o início de um óti-
mo final de semana com Deus. 
No sábado pela manhã, depois de uma maravilho-
sa escola sabatina dirigida pelos jovens Weskleyda, 
Allan Mota e Greyce Santos, o jovem Idelvane San-
tos (Goiânia, GO) proferiu mais uma importantíssi-
ma mensagem com o título "A quem serviremos?", 
cujo objetivo foi sensibilizar o público para a rea-
lidade em que estamos vivendo, e incentivá-los a 
realizar a escolha correta. 
À tarde realizou-se uma animada liga juvenil com 
programas, desafios e dinâmicas. 
Mas o principal da festa ainda estava por vir — a 
cerimônia matrimonial do casal Hilda e Leonardo, 
realizada na cidade de Praia Norte, TO, a 80 quilô-
metros de onde estávamos. 
Às 19h30min do dia 6, deu-se início à cerimônia, 
que foi dirigida pelo pastor Cloves Salgado.
Foi um final de semana que ficará gravado para 
sempre em nossas memórias.  Desejamos que ou-
tros momentos como esse ocorram, muito em bre-
ve, para o nosso desenvolvimento espiritual.

Integrantes da caravana

Completar 15 anos de idade é sempre marcante na 
vida de uma moça, mas na vida da Brena Soares foi 
ainda mais inesquecível porque seu aniversário de 
15 anos durou três dias. Isso mesmo! O aniversário 
dela virou a primeira conferência jovem de Cotiju-
ba, de 4-6 de setembro de 2015.
Nessa data, Cotijuba, que é uma das ilhas ao redor 
de Belém, capital do Pará, reuniu mais de 70 jovens e 
irmãos de várias cidades do Pará. O tema estudado 
naqueles dias foi: “O segredo dos jovens de suces-
so”. O mensageiro do encontro foi o irmão Denival-
do Luz, do projeto “Desafio Marajó”.
Durante o encontro foram apresentados três pontos 
muito importantes sobre o sucesso: 1) sucesso é o 
encontro da pessoa preparada com a oportunidade; 
2) É Deus quem dá as oportunidades; o sucesso de-
pende do que você faz com essas oportunidades; 3) 
Todos nascem com a semente do fracasso implan-
tada em si, e somente aceitando pela fé o sacrifício 
de Cristo na cruz é possível arrancar a semente da 
derrota e implantar a semente do sucesso.
Ao final do encontro, a emoção, alegria e a certeza 
da vitória em Jesus encheram o coração de todos 
os participantes. Toda honra e toda glória ao Deus 
todo poderoso!



Batismo da primavera na ABASE
. Hermes Mariano Machado  |  Bahia

O batismo da primavera na Associação Bahia-Ser-
gipe foi coroado de ricas bênçãos, com a colheita 
de muitos frutos. Evangelistas de diversas regiões 
dos dois Estados empenharam-se na busca de 
novas almas para compor o corpo organizado de 
Cristo nesta associação. 
Em Brumado, BA, foi realizada, na ocasião, uma 
grande campanha missionária envolvendo jovens 
e irmãos de diversas regiões.
A Deus nossa gratidão pela colheita desses bendi-
tos frutos. Que venham muitos outros mais! Amém!

Nos dias 5 a 7 de junho, realizou-se na cidade de 
Paulo Afonso-Bahia, um retiro espiritual com o 
tema "Jovens comprometidos com Jesus". A pro-
gramação contou com a presença de vários jovens 
de Aracaju e do interior de Sergipe, e teve como 
organizadores e palestrantes o pastor local Héber 
Menezes, o evangelista Antônio Araújo e o diretor 
de jovens da ABASE, Clóves Rocha. No sábado à 
tarde realizamos uma programação especial ao ar 
livre, no parque da cidade, na qual louvamos ao Se-
nhor e tivemos a oportunidade de cultuá-lO, bem 
como de falar do Seu amor às demais pessoas que 
visitavam o parque naquele momento. Foi uma 
experiência muito agradável e enriquecedora. No 
domingo pela manhã tivemos o privilégio de fazer 
um passeio na maior usina hidrelétrica do Nordes-
te, a CHESF. Lá ficamos encantados com as belezas 
naturais do local, observamos o cânion do famoso 
rio São Francisco e conhecemos o funcionamento 
da usina. Foram dias especiais na presença de Deus 
e companhia de nossos irmãos em Cristo. Agrade-
cemos a Deus pela oportunidade de nos reunirmos 
como uma família, em nome de Jesus.

. Vanderson Rosa  |  Mato Grosso do Sul

Conferência e batismo 
em Itaporã

Conjunto masculino de Paulo Afonso, BA

Batismo de três pessoas em Itaporã, MS

. Manoel Miranda |  Paraíba

Igreja de Campina Grande
Entrega de brindes

No dia 15 de agosto deste ano, efetuou-se em Ita-
porã, MS, uma conferência espiritual com o pastor 
Renato Konrath, presidente da ASSOMAT que no 
sábado de manhã discursou sobre os princípios de 
nossa fé. Após o almoço nas dependências da igre-
ja, realizou-se o batismo de três novos integrantes, 
sendo, da direita a esquerda: Faustina Lopes Bar-
bosa, Franciele Almeida Furtado e José Vieira Fil-
ho.  Esse dia maravilhoso foi concluído de forma 
especial com uma santa ceia envolvendo as igrejas 
de Dourados, Itaporã e Deodápolis. Grandes coisas 
fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres.  

. Marta Rocha  |  Bahia

Retiro em Paulo Afonso

Irmãos fazendo culto no parque

Nos dias 3 a 6 se setembro de 2015 realizou-se uma 
programação sobre saúde em Campina Grande-PB 
com o Dr. Geraldo Cardoso. A primeira palestra ocor-
reu na quinta-feira, em um auditório fora da igreja.
À primeira palestra compareceram aproximada-
mente 80 visitas, e todas receberam o livro “Como 
Encontrar Paz Interior.” Ao final do sermão, o irmão 
Geraldo as convidou para assistirem às demais pa-
lestras, que seriam realizadas na igreja. A maioria 
delas acompanhou toda a programação com muito 
interesse; sexta, sábado, e domingo. E no último dia 
foi feito um apelo para quem tivesse interesse em 
aprender mais sobre a alimentação saudável, que 
deixasse seus contatos para que pudéssemos pro-
curá-las. Felizmente, todas que deixaram seus con-
tatos ficaram satisfeitas porque mostramos interes-
se em ajudá-las, principalmente quando receberam 
as visitas prometidas.
Que Deus continue nos abençoando e nos ajudan-
do a fazer uso dessa tão importante cunha no evan-
gelismo! 



Interior da igreja

Irmão Isaías Castro 
realizou o batismo do 

jovem Josenilsom

. Marcos Roberto Corte |  Espírito Santo

Mais um farol da
verdade em Vila Velha

mil habitantes, formada por 21 bairros. Entre eles 
encontra-se o bairro Ulisses Guimarães.
Em 2013 possuíamos ali um terreno com uma pe-
quena construção que continha dois cômodos e 
um banheiro. No dia 1º de abril daquele ano co-
meçamos a construção da casa pastoral no segun-
do piso e no dia 1º de agosto o obreiro local se 
mudou para essa residência.
A construção do templo iniciou-se em 6 de outu-
bro. O primeiro evento no local foi efetuado nos 
dias 11 a 20 de novembro de 2014, mesmo sem 
uma inauguração formal — o projeto antitabagis-
mo — organizado no segundo piso, ao qual com-
pareceram 195 pessoas.
No dia 20 de junho deste ano efetuamos a primeira 
colheita, com o batismo da Sra. Luzia Rodrigues (vi-
zinha próxima) que, depois de participar por mais 
de trinta anos em outra denominação que não san-
tificava o santo sábado, ela começou a congregar 
conosco e hoje é um membro de nossa igreja e 
uma serva de Jesus. Agora é uma irmã em Cristo. 
Nas primeiras horas do dia 11 de julho, depois de 
recebermos o sábado, houve a cerimônia de inau-
guração do templo, com a presença do presiden-
te da União Sul, pastor Joel Ramos, o presidente 
da ASES, pr. Daniel Duarte, o pastor local, ir. José 
Ferreira, o evangelista local, ir. Marcos Corte, o di-
rigente da igreja — irmão Edvaldo Frazão — e a 
presença de irmãos da região e de vários lugares 
do Brasil. A inauguração coincidiu com a grande 
missão social em Ulisses Guimarães, sob a direção 
do irmão André Devai e seus colaboradores.
Agradecemos e rendemos a Deus o nosso louvor 
pelas bênçãos alcançadas e pela vitória de ver mais 
um farol da verdade. Deixamos também nosso 
muito obrigado a todos que colaboraram para que 
essa obra fosse concluída.

Momento da entrega das chaves

A “região cinco”, 
conhecida no mu-
nicípio de Vila velha 
como “a região da 
Grande Terra Ver-
melha”, possui 66 

Nos dias 18 a 20 de setembro, realizou-se uma sé-
rie de conferências em Zé Doca sob o tema “Alegria 
nos céus”. O evento foi organizado pelo pr. Moisés 
Fernandes e o evangelista local, ir. Helyandro Araú-
jo, auxiliados pelos irmãos de Zé Doca, de Nova 
Olinda e Santa Inês.
Com o espírito de gratidão, abriu-se o evento na 
sexta-feira com o tema “Com o ladrão da cruz”, ex-
posto pelo dirigente da igreja local, ir. Valdenilsom 
Souza.
No sábado pela manhã, o sermão foi exposto pelo 
pr. Moisés Fernandes, com o tema: “Com Nicode-
mos”.
À tarde ouvimos experiências relatadas pelo pr. 
Moisés Fernandes acerca do evento da Conferên-
cia Geral, ocorrida nos Estados Unidos, no mês an-
terior. 
Domingo pela manhã, uma pessoa decidiu entre-
gar sua vida nas mãos de Jesus, selando seu voto 
através do santo batismo — o jovem Josenilsom 
da Silva Almeida —, de apenas 18 anos. O Ancião 
de Santa Inês, ir. Isaías Castro, realizou o batismo, o 
qual foi seguido da recepção do novo membro da 
igreja pelo pr. Moisés Fernandes, que também mi-
nistrou a santa ceia. Para finalizar a festa, realizou-
-se à noite o culto com o Ancião de Santa Inês, o 
irmão Isaías Castro: “Com a mulher adúltera”.
Oremos para que Deus abençoe a todos os que 
participaram dessa maravilhosa festividade, prin-
cipalmente o jovem Josenilsom, que assumiu um 
voto tão importante!

. Helyandro Araújo  |  Maranhão

Série de conferências 
em Zé Doca

Irmãos de Zé Doca e de Nova Olinda 
presentes no batismo do
jovem Josenilsom

. Tércio Lovro Santiago | Espírito Santo

Missão humanitária em Ulisses Guimarães

Saindo para a distribuição de convites

Voluntários da missão

Em julho deste ano a Associação Espírito-Santense 
(ASES) sediou a última missão humanitária do triê-
nio realizada pelo departamento de assistência so-
cial da União Sul em parceria com a nossa associa-
ção. Essa missão ocorreu entre os dias 10 e 15 no 
bairro Ulisses Guimarães, na cidade de Vila Velha.
No dia 10 foi inaugurada a nova igreja, localiza-
da no mesmo bairro e na mesma rua da escola 
que serviu de polo de atendimento à população. 
Devido à proximidade com a escola, nossa igreja 
tornou-se um ponto de referência.
No dia 11 a missão foi divulgada com a distribuição 
de panfletos e convites. Em poucos minutos apro-
ximadamente três mil convites foram distribuídos.
A partir do dia 12 os portões foram abertos das 
9h às 17h00min, mas os atendimentos passaram 
do horário e entraram noite adentro por conta do 
grande número de pessoas inscritas.  
Essa grande ação social contou com a participa-
ção de aproximadamente 170 voluntários de vários 
Estados do Brasil e também do exterior (Argenti-
na) com diversas habilidades, oferecendo gratuita-
mente os seus serviços, tais como: apoio jurídico, 
orientações nutricionais, consultas terapêuticas, ar-
tesanato, massagem, odontologia, corte de cabelo, 
consultas médicas, entre outros.
Em resumo, este belo trabalho rendeu 3.281 pes-
soas atendidas, 3.136 literaturas distribuídas, 281 

inscrições para cursos bíblicos, 5.150 folhetos dis-
tribuídos e cinco mil convites entregues.
Atualmente, as pessoas que aceitaram o curso 
bíblico, em sua maioria, estão indo à igreja para 
receber os estudos. Há reuniões todos os dias da 
semana, bem como cursos sendo dados em domi-
cílio, devido a problemas de mobilidade de alguns 
alunos.
Deus seja louvado!
 

Movimentação na escola que sediou a missão

Alguns integrantes da missão



Saudações a todos os meus queridos irmãos em 
Cristo Jesus!
É com muita alegria que agradeço ao nosso mag-
nífico Deus por nos ter dado saúde, fé, sabedoria, 
ânimo, coragem, e acima de tudo o amor pelo tra-
balho na salvação de almas.  
Abro este artigo dizendo à minha esposa Priscila e 
à minha filha Emillin, que tudo aconteceu até aqui 
porque recebi seu apoio e orações. Muito obrigado 
por tudo!
Em nome da Regional Campineira agradeço muito 
ao irmão Admir dos Prazeres (tesoureiro da ASPA) 
e a toda sua equipe pelos serviços prestados em 
nosso favor durante o triênio 2013-2015. 
Agradeço aos irmãos Delvacir Preto (presidente da 
ASPA) e Tarsis Santos (secretário), que nos ajuda-
ram e viram, por meio da atuação do Espírito San-
to, a necessidade de dividir o campo.  Menciono 
também o nome do pr. Natã, que veio ao campo e 
organizou nossa Regional, apoiando toda a equipe.
Expresso os agradecimentos por todo esforço em-
preendido pelo nosso pastor local, ir. José Rodri-
gues, e do nosso querido evangelista Jonilto Go-
veia. Eles foram peças fundamentais no sucesso de 
todas as atividades da regional. Agradeço suas es-
posas, as queridas irmãs Vilma e Silvana, que lide-
raram com muito êxito e determinação tudo aquilo 
que dizia respeito à decoração, direção e alimenta-
ção em nossas reuniões. 
Agradeço de coração também aos componentes 
de toda a equipe da regional eleita: Cáceo Barrios 
(Campinas), Cleiton Lima (Campinas), Nadilson Sil-
va (Parque Shalom), Davi Delibório (Jundiaí), Luiz 
Rafael (Campinas), Vanessa Souza (Campinas), 
Ariane Silva (Campinas) e a todas as professoras de 
crianças do campo que auxiliaram com grande ca-
rinho em todas as nossas programações.
A todos os irmãos e irmãs da nossa região que nos 
auxiliaram nos almoços e em todas as outras tare-
fas, Deus os recompensará com bênçãos celestiais.
Ao ir. Gabriel Gonzalez e família, agradeço pelas 
mensagens expressas através dos sermões reali-
zados. Tenha certeza que muitos corações foram 
tocados pela impressão do Espirito Santo. 
Irmão Juarez e Conjunto Canto Nobre, é louvável o 
trabalho que vocês realizam durante esses 45 anos 
de existência. Com certeza Deus os recompensará 
grandemente. 
Irmão Rômulo (expedidor da ASPA), tenha certeza 
que todo seu esforço em ajudar a obra do Senhor 
será recompensado. Muito obrigado por todo o 
empenho dedicado à nossa Regional na prepara-
ção dos materiais.
Louvo a Deus por todas as programações realiza-
das durante esse período 2013-2015, conforme se-
gue:

Para honra e glória de Deus, foram realizadas oito 
solenidades de 13º sábados. A colheita espiritual 
nesse período foi de vinte pessoas para o Reino de 
Deus através do batismo. Também foram lançadas 
mais de duas mil sementes através de nossas lite-
raturas (folhetos, revistas e livros).

Data do evento Local do evento

Março 2013 13º especial em Atibaia

Setembro 2013 13º especial em Itu com todas 
as regionais (Batizados: Le-
andro, Jessica, Ana, Ricardo e 
Izidoro).

Dezembro 2013 13º especial em Campinas

Março 2014 13º especial em Louveira (Ba-
tizados: Nicodemos, Ester, 
Alessandra e Mateus).

Junho 2014 13º especial em Campinas

Setembro 2014 13º especial em Hortolândia 
(Batizados: Nayara, Lídia e 
Ana Barbosa).

Março 2015 13º especial em Jundiaí (Bati-
zados: Francisco e Jennifer).

Agosto 2015 13º especial em Hortolândia 
(Batizados: Emanuel, Graciela, 
Robson e Juliana).

Setembro 2015 Batismo especial em Jundiaí 
(Batizados: Ednilson e Ana
Ester).

. Fábio Pavan  |  São Paulo

Encerramento da regional campineira gestão 2013-2015

Conjunto masculino Canto Nobre

Nos dias 19 a 21 de junho houve várias programa-
ções especiais na ASES, especialmente na igreja de 
Planalto Serrano.

. Tércio Santiago  |  Espírito Santo

Conferência especial em Planalto Serrano

Compareceu o palestrante Ga-
briel Gonzalez que ficou com o 
encargo de dirigir todas as pre-
gações.
No dia 19 foi feita a inauguração 
do ambiente superior da igreja. O 
tema daquela noite de sexta-feira 
foi “Foco em Deus”.
No sábado, antes do início do cul-
to divino, foi feita pelo pr. Daniel 

Duarte a apresentação da pequena 
Lívia, ao final da qual foi efetuada 
uma oração especial por todas as 
crianças presentes, que foram con-
vidadas juntamente com suas mães.
O culto divino abordou o tema “A 
oração de Habacuque”.
À tarde, no dia 20, efetuou-se uma 
celebração muito especial: o ba-
tismo de seis pessoas. O Pr. José 
Ferreira foi o responsável por essa 
cerimônia.
O dia 20 marcou os participantes 

Apresentação da 
pequena Lívia 
pelo pastor Daniel 
Duarte

Palestrante Gabriel 
Gonzalez

Batismo de seis pessoas em Planalto Serrano, ES

Irmãos que assistiram às conferências

Despedida do irmão 
Mosar e família

com o sentimento contraditório de felicidade e 
tristeza. Comemoramos a chegada de novos mem-
bros, mas participamos da despedida oficial do 
nosso irmão e obreiro Mosar Pereira e sua famí-
lia, que foram transferidos para o campo da Guia-
na Francesa. Oremos por sua missão e para que 
muitas almas possam chegar ao conhecimento do 

evangelho nesse país através 
do seu trabalho.
O dia 21 marcou o encerra-
mento dessas reuniões. Ini-
ciou-se a programação pela 
manhã com muitos louvores e 
com a palavra do Senhor atra-
vés do tema “A vocação”.
As programações desse final 
de semana abençoado conta-
ram com uma média de apro-
ximadamente 150 pessoas.
Deus seja louvado por tudo!

Palestras em Cachoeiro do Itapemirim
. Pietro Sartório  |  Espírito Santo

No dia 03 de outubro, mais um santo sábado foi co-
memorado na igreja de Cachoeiro de Itapemirim-
-ES. Nesse dia a programação foi voltada para as 
mulheres, quando se falou especificamente sobre 
a saúde feminina. Tivemos uma interessante pa-
lestra sob a direção do irmão Raimundo Bernardo, 
falando sobre o câncer de mama, os cuidados da 
pele feminina e alguns tratamentos naturais. Todas 
as mulheres acompanharam as programações, de-
ram seus testemunhos e sugestões para melhorar 
a qualidade de vida. 
Deus nos abençoou, e as informações obtidas fo-
ram bem utilizadas. Compreendemos a importân-
cia de cuidar de nossa saúde, começando por nossa 
alimentação e por exercícios físicos. Desta forma, é 
possível prevenir inúmeras doenças e também pre-

"Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua 
alma." (3 João 1:2).

servar e melhorar a beleza natural de todos, tanto 
de homens quanto de mulheres. 
Que Deus abençoe todo o seu povo, fazendo-o 
compreender mais, a cada dia, as importantes li-
ções de saúde que nos deixou.

Irmão Raimundo palestrando



O dia 2 de maio deste ano foi de grande alegria 
para os irmãos de São Bernardo, MA. Três almas 
foram batizadas pelo pr. Moisés Fernandes. Uma 
delas é da cidade de Magalhães de Almeida. Esse 
irmão foi encontrado pelo evangelista local. Orem 
por esses irmãos para que permaneçam firmes. 

. Moisés Fernandes  |  Maranhão

Batismo em São Bernardo

Batismo de três pessoas em São Bernardo, MA

No dia 26 de setembro, na igreja de Vitória, reali-
zou-se o rebatismo de três pessoas (Eliane Maria 
Silva e os irmãos Marcos e Márcio Machado da Sil-
va), membros da igreja de Ulisses Guimarães. 
O pastor Daniel Duarte Carneiro dirigiu a profissão 
de fé e logo após iniciaram-se os preparativos para 
a entrada no tanque batismal. 
Foi dada a oportunidade de alguém se pronunciar 
e o irmão Marcos Roberto Corte, evangelista da 
igreja de Ulisses Guimarães, proferiu algumas pala-
vras de incentivo e de agradecimento a Deus pela 
decisão de rebatismo destes irmãos. 
O pastor José Ferreira dos Santos realizou o batis-
mo e a recepção dos novos membros.
Glórias a Deus pela decisão dessas pessoas, de vol-
tar ao aprisco. 

. Tércio Santiago  |  ES

Rebatismo de três queridas 
pessoas

O rebatismo de três pessoas em Vitória, ES

No dia 7 de outubro ocorreu uma festa muito es-
pecial na igreja de Ulisses Guimarães. 
Você que está acompanhando esta edição da Ob-
servador, deve ter visto ou vai ver que no mês de 
julho foi realizada a inauguração da igreja e a Mis-
são Humanitária em Ulisses Guimarães, Vila Velha. 
Como resultado desse trabalho, centenas de inscri-
ções para o curso bíblico foram feitas. Três meses 
após, os resultados começaram a aparecer.
Foram reservados 65 certificados para serem en-
tregues, mas 48 pessoas estavam presentes no dia.
É importante que você entenda que essas pessoas 
iam até a igreja para estudar, diariamente. 
Na primeira parte da programação entoaram-se 
diversos louvores, alguns pelos próprios alunos e 
outros pelos nossos irmãos e pelo quarteto Inspi-
rassom que também compareceu para prestigiar o 
evento.  
Logo após os momentos de louvor, o pastor José 
Ferreira recapitulou de forma resumida os tópicos 
estudados, e então cada um foi chamado à fren-
te para receber seu certificado e uma Bíblia como 
brinde.
Para terminar, o quarteto Inspirassom louvou a 
Deus com seus hinos.
Ainda há muitas famílias que estão estudando em 
suas casas e muitos outros continuam se dirigin-

do à igreja para estudar. Percebemos que o mundo 
está sedento pela Palavra, e nossa missão levar-
-lhes a água divina. 
Deus abençoe a todas estas pessoas e aos irmãos 
que trabalham direta e indiretamente nesta obra.

. Tércio Santiago  |  ES

Entrega de certificados de 
curso bíblico

Entrega de certificados do curso bíblico, ES

Quarteto Inspirassom, ES

Conjunto de flautas 

Deixo uma sugestão especial aos líderes de uniões, 
associações, campos e igrejas: O trabalho de uma 
regional de jovens é o segredo do impulso para 
transformar nossa igreja, pois consegue unir todos 
os irmãos e interessados no propósito de salvar al-
mas para o Senhor. 
Se você quer ver a sua igreja animada, os jovens 
sendo valorizados e atuando na obra missionária, 
e as crianças se envolvendo, então ore a Deus e se 
esforce para organizar sua regional. Vamos todos 
trabalhar juntos!
Saudações de seu irmão em Cristo.

Irmãos preparados para 
a distribuição de revistas 

e livros

tas de E. G. White podem ser melhor compre-
endidas quando avaliadas à luz do contexto 
histórico da época de sua declaração.
Em seguida, às 16h00min, o pastor José Angel 
Senior falou sobre Como Ellen G. White escre-
via seus livros. Para encerrar o ciclo de apre-
sentações, o último assunto discutido foi O Es-
pírito de Profecia e a Igreja Remanescente, feita 
pelo pastor Ronaldo Araújo, diretor da Clínica 
Oásis Paranaense. O estudo se encerrou ao 
pôr-do-sol. Logo em seguida foram distribuí-
dos kits com seis livros do Espírito de Profecia 
para cada família dos participantes do evento. 
Os livros eram Orientação da criança, Eventos 
finais, História da redenção, Fundamento do lar 
cristão, Vida e ensinos e Só para jovens. Na oca-
sião foram entregues 101 kits. 
A última conferência apresentada pelo pastor 
Senior foi Crede em seus profetas e prospera-
reis, no domingo, às 19h00min. Ele foi bem-su-
cedido em apresentar as bênçãos que a igreja 
recebeu por ter seguido a orientação profética 
de Deus. 
A Associação Paraná-Santa Catarina pretende 
entregar um kit idêntico a todas as famílias de 
seu território. Após o término do evento, fo-
ram marcadas diversas conferências locais se-
melhantes, até o final deste ano, a fim de cum-
prir a meta estabelecida.
Nos dias que se seguiram ao evento, podiam-
-se ver vários irmãos e interessados lendo e 
pesquisando os livros do Espírito de Profecia. 
Ao ser apresentada a validade do dom profé-
tico, o interesse em ler os escritos inspirados 
parece ter sido reavivado na igreja local.

No dia 16 de julho completaram-se cem anos 
do falecimento de Ellen G. White, a Mensageira 
do Senhor. Para aproveitar a ocasião, a igre-
ja de Botiatuba, de Almirante Tamandaré, PR, 
promoveu conferências públicas para refletir 
sobre o legado do dom profético para a igre-
ja remanescente. O evento ocorreu entre 10 e 
12 de julho. O conferencista convidado foi o 
pastor Jose Angel Senior, que mora na Califór-
nia e é vice-presidente da União Oeste Norte 
Americana.
Com uma frequência média de 250 pessoas, 
as conferências começaram na sexta-feira, às 
19h30min, com o bem fundamentado tema 
Como identificar o verdadeiro profeta. Na expo-
sição, o conferencista apresentou as provas bí-
blicas para avaliar se a alegação de que a irmã 
White possuía o dom profético era verídica.
No sábado pela manhã, o conferencista falou 
sobre O chamado divino de Ellen G. White. À 
tarde efetuou-se uma série de workshops so-
bre diversos temas que exploraram várias fa-
cetas pouco conhecidas sobre Ellen G. Whi-
te. A primeira apresentação, que começou às 
14h30min, foi feita pelo professor Alexandre 
de Araújo, sobre o tema Ellen G. White – es-
posa, mãe e mulher (o teor dessa palestra foi 
publicado na edição anterior da revista OV). 
Nos últimos tempos, o dom profético de Ellen 
White tem sido atacado na internet de diver-
sas formas. Um dos pontos mais discutidos no 
ambiente virtual é a suposta posição racista 
que ela apresenta em alguns dos seus escri-
tos. Para esclarecer esse ponto, às 15h15min, 
o tesoureiro do Seminário Teológico Ebenézer, 
professor André Tavares, discutiu o tema Ellen 
G. White e o conflito racial nos Estados Unidos 
(esse tema é abordado no artigo de capa des-
ta edição da revista OV). O palestrante deixou 
muito claro que as supostas afirmações racis-

Igreja celebra o legado profético de Ellen G. White
. Alexandre de Araújo  |  Paraná

Igreja aproveita a ocasião para estimular o estudo dos seus escritos pelas 
famílias reformistas



Quem realmente é você? Quando começa a vida 
eterna? Como viver livre do poder do pecado? Para 
responder a essas e outras perguntas relacionadas 
ao grande tema da justificação pela fé, a igreja de 
Concórdia do Pará realizou uma conferência jovem, 
nos dias 16 a 18 de outubro. O pregador convidado 
para apresentar o tema foi o irmão Denivaldo Luz. 
No sábado à tarde foi efetuado um treinamento 
especial sobre “Como conviver melhor com qual-
quer pessoa”. No domingo durante o dia, toda a 
igreja foi para um sítio muito aprazível, chamado 
“retiro dos profetas.” Lá, todos se divertiram muito 
com brincadeiras variadas e banho no imenso iga-
rapé. Além disso, após o almoço, todos se reuniram 
em meio à natureza para participar da palestra “Os 
quatro passos da alimentação que cura”.
No domingo à noite, ao final da conferência, es-

. Denivaldo Luz  |  Pará

Jovens de Concórdia, no Pará, fazem conferência sobre 
justificação pela fé

Momentos de lazer

Adultos e jovens no sítio preparados para o lazer

távamos muito felizes, principalmente porque as 
mensagens alcançaram o coração de todos. Uma 
das jovens participantes disse: “Eu estava desa-
nimada e pensando em desistir de tudo, mas as 
mensagens que ouvi produziram nova energia e 
agora quero viver ainda mais para Jesus”. Veja mais 
depoimentos e alguns dos melhores momentos 
deste encontro em “Desafio Marajó”, no Facebook.
Toda honra e toda a glória sejam dadas a Jesus, o 
nome acima de todos os nomes!

A igreja de Aracruz teve um final 
de semana, dos dias 26 ao 28 de 
junho, exclusivamente doutriná-
rio. O tema abordado foi o selo 
da Besta de Apocalipse 13 e o 
selo de Deus.
No dia 26 o pr. Daniel Duarte 
Carneiro iniciou as programa-
ções com o tema “O selo de com distribuição de folhetos e livros. Vários núme-

ros musicais foram apresentados antes do sermão, 
que foi proferido pelo obreiro Ailton Esteves, cha-
mando a todos os ouvintes para se entregarem a 
Cristo, pois Ele nos ama.
No domingo, 28, realizou-se uma grande festa ba-
tismal, com candidatos da igreja de Aracruz e de 
Linhares, dirigida pelo pastor do campo, Daniel 
Duarte Carneiro. Todos foram despedidos e às 
16h30min iniciou-se a cerimônia da Santa Ceia. Às 
19h30min houve o encerramento da conferência, 
que teve como tema “O tempo da volta de Cristo”, 
que ficou ao encargo do irmão Tércio Lovro San-
tiago.
"Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso es-
tamos alegres." Salmos 126:3

. Tércio Santiago  |  Espírito Santo

Conferência doutrinária em Aracruz

Irmão Marcos
espondo a mensagem

Deus e o selo da Besta”. No sábado, dia 27, o culto 
divino foi exposto pelo irmão Marcos Antônio da 
Silva Santos, da igreja de Itapemirim-ES, com o se-
guinte tema: “A diferença”.
Ainda no dia 27, à tarde, realizou-se um “culto na 
praça”, na cidade de Ibiraçu (vizinha a Aracruz), 

Culto na praça

Batismo de sete pessoas em Aracruz, ES

Na década de 1980, eu estava muito enferma, triste, 
com várias dores no corpo e andava encurvada. Já ha-
via passado por muitos médicos e nenhum identificou o 
meu problema. 
Certa vez, chegando do trabalho, quase à meia noite, 
encontrei minha mãe acordada. Ela me disse que uma 
moça muito educada e bondosa vendeu-lhe uns livros 
sobre medicina alternativa, a qual poderia ser aplica-
da em casa pelo próprio paciente. Quando minha mãe 
ouviu isso, logo se lembrou de mim, e acreditou que a 
compra daqueles livros poderia ajudar-me.
Imediatamente abri um deles numa página onde havia 
informações sobre a carne e, ao ler, desconfiei que esse 
alimento era a causa dos meus problemas. Parei de co-
mê-la e as dores logo desapareceram. Para comprovar 
minha suspeita, voltei a comê-la e a dor retornou com 
força dobrada. A partir daí mudei minha alimentação.
Eu queria muito sair da cidade de São Paulo e morar 
perto da natureza. As portas foram abertas e me mu-
dei para Natal, RN. Lá me casei, tive os meus dois filhos 
e conheci a Igreja Adventista tradicional, por influência 
de alguns livros, como "A um passo do Armagedom" e 
“Um novo mundo". Batizei-me e permaneci nessa igreja 
por dez anos. Durante esse período, adquiri novos livros 
que abordavam o tema da saúde. Ao lê-los, notei que 
a igreja não levava a sério o que ela mesma publicava. 
Contudo, diziam-me que era a última igreja da profecia. 
Fiquei confusa.
Meus filhos, Yasmin e Ibrahim cresceram, e nos muda-

mos para Lorena, SP, a fim de que eles pudessem estudar 
no Colégio Adventista. Quando minha filha ingressou na 
faculdade, nos mudamos para a capital, São Paulo. Num 
sábado, a caminho da igreja, meu esposo, Sebastião, leu 
na porta fechada de um comércio: "Não abrimos aos 
sábados". Ao comentar comigo, deduzi que fossem 
nossos irmãos e decidi visitá-los na segunda-feira para 
conhecê-los. E assim fiz.
Chegando lá, vi que era uma farmácia de produtos natu-
rais. Uma simpática e atenciosa irmã chamada Elaine me 
atendeu e lhe dei meu testemunho, o que a deixou sur-
presa. Ela me disse que não eram da igreja tradicional, 
mas sim do Movimento de Reforma. Tive curiosidade de 
saber o motivo pelo qual houve a separação e ela me 
apresentou o irmão Filipe Couceiro, que poderia me ex-
plicar melhor. Ele disse que havia a necessidade de fazer 
estudos bíblicos, pois as minhas perguntas abordavam 
assuntos diferentes. No início, apenas eu e meus filhos 
estudávamos. As lições foram tocando cada vez mais 
a mim, a eles e ao Felipe (genro), até que começamos 
a frequentar o Movimento de Reforma. No dia 18 de 
agosto de 2012, pela graça de Deus, nós quatro fomos 
batizados.
Ao princípio de 2013, meu filho Ibrahim e o Felipe par-
ticiparam da colportagem de férias, e esse trabalho cha-
mou a atenção de meu esposo Sebastião, que já estava 
fazendo os estudos bíblicos. Logo ele também estava 
colportando, e no dia 4 de maio de 2013 desceu às 
águas, como havíamos feito. Que o Senhor seja louvado.

A história da minha conversão à igreja Adventista 
do Sétimo Dia - Movimento de Reforma
. Manira Elias El Diab Layaun Corrêa



Pastor Daniel Duarte
apresentando o
Adryan

Conferência em
Itapemirim
. Tércio Santiago  |  Espírito Santo

Irmãos presentes nas conferências

Grupo Revoz

Quinteto Inspirassom

No dia 26 de setembro foi 
apresentado a Deus pelas 
mãos do pastor Daniel Du-
arte Carneiro o pequeno 
Adryan Schmidel dos Reis e 
julho deste ano, filho do ca-
sal Liliane Schmidel dos Reis  
e Sidney Oliveira Reis. Foram 
chamadas à frente todas as 
crianças presentes e uma 
oração foi proferida em prol 
de todas elas.
Oremos para que Deus dê 
sabedoria aos pais para 
educarem-no nos caminhos 
do Senhor.

. ASES  |  Espírito Santo

Apresentação de criança

Entre os dias 9 e 11 de outubro, a igreja de Itapemi-
rim realizou sua tradicional conferência.
O palestrante convidado foi o irmão Saymon Novy 
Araújo, de Belo Horizonte, que discorreu sobre 
temas muito importantes. Na sexta feira, dia 9, o 
tema foi “Jesus anuncia Sua missão.” No culto di-
vino, dia 10, ele falou sobre “Nenhum motivo para 
pecar”. À tarde houve dois pequenos estudos e no 
domingo à noite o tema de conclusão foi “O que 
preciso fazer para ser salvo?”
A reunião da sexta feira foi realizada dentro da 
igreja de Itapemirim, mas as programações seguin-
tes, no sábado e no domingo, ocorreram em uma 
escola próxima, que havia sido previamente reser-
vada. Essa escola abrigou vários irmãos que vieram 
de longe para as programações. Estiveram presen-
tes irmãos de toda a Associação Espírito-Santense, 
bem como do Rio de Janeiro, que nos prestigiaram 
com suas presenças.
A parte da tarde do sábado foi recheada de pro-
gramações especiais, com irmãos louvando a Deus 
com hinos, declamando poesias, tocando seus ins-
trumentos, e até mesmo crianças participando com 
suas programações. 
A parte do dia de domingo ficou livre para recrea-
ção e à noite realizou-se o culto de encerramento.
Que Deus abençoe a todos os que estiveram pre-
sentes e à igreja de Itapemirim pelos momentos 
acolhedores e de elevação espiritual.

Participação das crianças

Irmão palestrante
Saymon Novy 

Araújo

. Tércio Santiago  |  Espírito Santo

Audição do conjunto Masculino do
Rio de Janeiro

Conjunto masculino do Rio de Janeiro

Irmãos presentes na audição do conjunto masculino

Na cidade de Ecoporanga, no norte do 
Estado do Espírito Santo, cerca de 300 
km da capital, reside uma família de 
membros que no dia 4 de outubro pôde 
alegrar-se com a decisão e o batismo de 
um filho. O jovem Joaquim Willyam Oli-
veira Almeida, de apenas 13 anos, foi ba-
tizado em uma cerimônia dirigida pelo 
pastor Daniel Duarte Carneiro. 
Devido à seca e ao calor forte do dia, 
não foi fácil encontrar um local próprio 

Batismo em Ecoporanga
. Tércio Santiago  |  Espírito Santo

Missionários que participaram na conversão do jovem Joaquim e o batismo 
oficiado pelo pastor Daniel Duarte, ES

para o batismo, já que o nível da água estava baixo 
e a qualidade da mesma, ruim. Mesmo com essas 
dificuldades a cerimônia foi realizada para a glória 
do nosso Deus.

A recepção foi feita logo após o retorno à casa dos 
irmãos, onde essa família dedicou um local separa-
do para as reuniões semanais.   
Deus seja louvado por mais um jovem ter escolhi-
do servir ao Senhor.

No dia 31 de outubro deste ano, a igreja de Planal-
to Serrano recebeu o Conjunto Masculino do Rio 
de Janeiro.
As programações começaram às 09h00min com a 
escola sabatina, e em seguida o culto divino, que 
ficou ao encargo do ir. Marcos Pedrazas. A progra-
mação foi gerenciada pelos próprios integrantes 
do conjunto. À tarde as programações iniciaram-se às 16h00min 

com espaço para louvores diversos. Às 16h45min 
foi dada a oportunidade para o irmão Marcos Pe-
drazas, que apresentou um estudo bíblico focado 
na Pessoa do Espírito Santo. Após o término do 
estudo, o conjunto masculino assumiu e louvou a 
Deus com diversos hinos até a hora do pôr-do-sol.
Compareceram irmãos de diversas igrejas para 
prestigiar o evento e desfrutar da festa espiritual.
Que Deus abençoe o Conjunto Masculino, dando-
-lhes força e ânimo para continuarem com o minis-
tério da música.

Grupo instrumental 

Jovens louvando

Irmão Marcos
Pedrazas
palestrando



Lançamento da pedra fundamental

Irmãos reuniam-se em plena construção

Interior do Templo

Exterior do Templo

Inauguração

Batismo de sete pessoas em Barra dos Coqueiros, SE

Tudo começou, em 2006, por iniciativa da irmã 
Magnólia Andrade. Um pequeno grupo de mem-
bros reuniu-se no Conjunto Marcos Freire II, em N. 
S. do Socorro-SE, na residência da irmã Adalgisa 
Nicolau. Fizeram-se presentes aos cultos de louvor 
e adoração as irmãs Mércia Medeiros, Maria Rocha, 
Nadja Barreto, bem como os irmãos Eloy Simões, 
Natan Leal, e os jovens Antônio Carlos e Aislan Ni-
colau.  
A cada sábado, a escola sabatina era realizada na 
sala de estar e tinha como superintendente o ir-
mão Aislan Nicolau. A proprietária, Adalgisa Nico-
lau, ocupou o cargo de primeira secretária. Certo 
dia, Aislan atuando como colportor, no Conjunto 
Piabetá, passou pela Rua J-1 — local onde futu-
ramente seria estabelecido o templo do Altíssimo. 
Ele observou o ambiente e percebeu um muro de 
terreno que parecia prestes a desabar; naquele 
momento, imaginou a possibilidade da constru-
ção de uma igreja, tendo em vista a localização da 
área.  Não demorou muito e encontrou um cliente 
— Valtemírio Bomfim —, que o recebeu, mas não 
comprou nada. 
Em pouco tempo, Valtemírio conheceu outro irmão 
chamado Luiz Leal, e ambos se tornaram amigos. 
Esse irmão começou a evangelizar o interessa-
do, convidando-o a fazer uma visita ao grupo do 
Marcos Freire II. O encontro entre Aislan Nicolau 
(o colportor) e Valtermírio Bomfim (o cliente que 
não comprou os livros) causou grande surpresa em 
ambos. 
Numa das reuniões, Valtemírio trouxe uma boa 
noticia aos irmãos do grupo. Ele doaria parte do 
terreno da casa dele para a igreja. Também provi-
denciaria as escrituras, delegando a posse à Asso-
ciação Bahia Sergipe (ABASE).
Enquanto isso não se concretizava, ao longo do 
tempo, planejaram alugar um salão no Conjunto 
São Braz para promoverem os cultos. O intuito era 
ampliar o local, divulgar a mensagem do reino e 
receber o maior número possível de visitantes e in-
teressados. Ficaram ali por dois meses até encon-
trarem outro salão (na Avenida Coletora, Conjunto 
Marcos Freire II), numa localização mais estratégi-
ca da cidade, onde ficaram por três anos conse-
cutivos. Pouco tempo depois, houve uma segun-
da mudança de endereço do salão, e por último, 
em votação, os membros decidiram se reunir por 
bastante tempo novamente na residência da irmã 
Adalgisa e na casa da irmã Mércia Medeiros. Todo 
o recurso gasto no aluguel de salões seria destina-
do à construção da igreja no Conjunto Piabetá. 
A pedra fundamental foi lançada em 2011. Durante 
a construção, em 2012, sob a responsabilidade do 
Pastor Valmir Souza, decidiu-se pela realização dos 

. Thiago Lima Duarte  |  Sergipe

História da igreja de Nossa Senhora do 
Socorro

cultos, aos sábados, na casa do irmão Natan Leal 
e, logo após, na residência do ir. Valtemírio. Os cul-
tos de domingo e quarta-feira seriam ministrados 
na residência da irmã Mércia Medeiros. Posterior-
mente, em 2013, sob a coordenação do Pr. Héber 
Menezes, as reuniões de sábado foram transferidas 
para o fundo da igreja, que já estava sendo cons-
truída. Em meados de 2014 foi dada continuidade 
às obras de construção “da nave” da igreja, com 
o apoio financeiro de membros que migraram da 
congregação de Aracaju e de alguns parceiros.
Após nove anos de gestação, nasceu no dia 7 de 
agosto de 2015, às 19h00min, uma igreja jovem, 
com pouco mais de vinte membros. Estavam pre-
sentes o presidente da UNINORTE, pr. Matheus 
Souza, o presidente da ABASE, pr. Silvan Paulo, 
além do pastor do campo sergipano, ir. Héber Me-
nezes; o dirigente da igreja local, pr. Davi Oliveira, 
bem como irmãos vindos do interior do Estado e 
demais visitantes.
Louvores, agradecimentos, poesias, ofertas, batis-
mo, recepção dos novos membros e pregações 
(baseadas em Efésios 5) marcaram a festividade ao 
longo dos três dias. O texto de 1 Reis 8:42-43 re-
sume a missão da igreja de crescer, desenvolver e 
gerar novos filhos, tornando-se luz para a comuni-
dade ao redor.
Este texto será concluído com os agradecimentos 
de dois dos irmãos que aguardaram ansiosos pela 
inauguração desse farol para a glória de Deus:
“Colaborar de forma decidida para a conclusão 
dessa obra foi uma das formas, senão a melhor en-
contrada para expressar meus sentimentos ao ver-
dadeiro Deus, que me proporcionou mais do que 
pedi ou pensei em ganhar.” (Valtemírio Bomfim). 
“Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo nosso sonho 
concretizado em ver a Tua obra realizada neste lu-
gar. Que continuemos a espalhar a semente santa!” 
(Magnólia Morais)

Quarteto Templos



Batismo de Maria Conceição

. Rafael Galliani  |  Paraná

13º com batismo

No dia 28 de junho deste ano, a igreja de Vila São 
Pedro, na grande Curitiba, estava em festa. Com a 
graça de Deus, mais uma alma confirmou publica-
mente sua entrega aos pés de Cristo — a irmã Ma-
ria Conceição. 
Ela conheceu o Movimento de Reforma de modo 
muito interessante. Em uma bela manhã de sábado 
ela estava passando em frente ao nosso templo e 
ficou olhando. Na mesma hora, o ir. Sandro Chaves 
a viu e começou um dialogo rápido e objetivo:
— A senhora não quer entrar? — Indagou o irmão 
Sandro.
— Mas, eu posso? — Respondeu ela, com certa ti-
midez.
— Não só pode, como deve! — Afirmou o irmão 
Sandro.
Ela entrou na igreja, acompanhou o culto e ficou 
maravilhada com a apresentação da mensagem. 
Daquele dia em diante ela disse que queria fazer 
parte desse povo remanescente. Iniciamos os estu-

dos, e cerca de um ano depois ela confirmou publi-
camente sua entrega a Cristo.
Agradecemos muito a Deus por essa bênção e pe-
dimos que os irmãos orem para que Deus continue 
enviando mais pessoas para a verdade.

No dia 3 de outubro, as crianças das igrejas da 
região metropolitana de Salvador realizaram uma 
programação especial sob o tema “Pequenos mis-
sionários.” Nesse dia as crianças assumiram todo o 
programa da Escola Sabatina, do Culto Divino e de 
diversas apresentações do coral infantil. Na parte 
da tarde, foi o momento do trabalho missionário 
prático: elas foram ao parque de Pituaçu, a maior 
área verde de uso público de Salvador, para a dis-
tribuição de revistas Saúde Total e apresentação do 
coral infantil com diversas músicas de louvor.
Oramos para que essas crianças que já são o pre-
sente da igreja, possam continuar sendo prepara-
das para finalizar a obra de evangelização. Amém!

. Hermes Mariano Machado |  Bahia

Programa infantojuvenil em Salvador

. Rafael Galliani |  Paraná

Trabalho social na 
grande Curitiba

Responsáveis pelo projeto

Distribuição de alimentos aos necessitados

Palestrando sobre saúde total

Os jovens da grande Curitiba estão desenvolvendo 
um trabalho social na região central da capital pa-
ranaense. Nas noites de sexta-feira os jovens se re-
únem para a distribuição de vários itens, ajudando 
os moradores de rua. Como todos sabem, a capital 
do Paraná é a mais fria do Brasil, e esse quadro pro-
duz muito sofrimento para os necessitados nessa 
época do ano. 
Os jovens levam um pouco de calor e amor a essas 
pessoas tão tristes e com histórias tão surpreen-
dentes. O irmão Pedro Devai e sua esposa prepa-
ram em seu restaurante ou nas dependências das 
igrejas da grande Curitiba, sopas, quentão (que 
chamamos carinhosamente de Crentão, por não 
conter álcool) e sanduíches naturais, que os jovens 
fazem a entrega alegremente aos curitibanos ne-
cessitados.
Esse trabalho já está rendendo resultados positi-
vos entre os membros da igreja e também entre 
os moradores de rua. Nos sábados há vários deles 
visitando nossa igreja e recebendo a mensagem de 
fé e esperança. Pedimos que os irmãos de todo o 
Brasil nos ajudem com suas orações. 

. Rafael Galliani  |  Paraná

Encontro programa 
Saúde Total

No primeiro sábado de cada mês a igreja central de 
Curitiba, juntamente com o programa Saúde Total 
trabalham em parceria. Nesses dias o programa de 
rádio leva seus ouvintes até a igreja, os quais parti-
cipam de toda a programação, feita especialmente 
para eles. Ao meio-dia é oferecido um almoço de-
licioso, preparado pelas irmãs da nossa comunida-
de. Em seguida ao almoço, o encontro é finalizado 
com uma instrutiva palestra.
Agradecemos a Deus pelas bênçãos derramadas, 
especialmente por esse magnífico ministério, tão 
ativo, por meio do qual Deus tem operado mila-
gres; almas têm sido conduzidas ao Mestre dos 
mestres através da divulgação da boa alimentação 
e de um estilo de vida saudável, que proporciona 
saúde e bem-estar. No mês de março deste ano 
o programa completou nove anos de muitas bên-
çãos, para honra e glória do nosso Deus. Parabéns 
a todos os envolvidos neste trabalho e que Deus 
os abençoe.

Foi no “Sítio dos aniversariantes”, em Abaetetuba, 
dia 4 de outubro, que houve a comemoração de 
mais um ano de vida do casal Manoel Roosevelt do 
Nascimento e de Maria Glória Nascimento. Com-
pareceram muitos amigos e irmãos, dentre eles o 
presidente da Associação, pr. Marcos Wagner, o 
qual dirigiu o pequeno culto de ações de graças. 
Em seguida, todos participaram de um delicioso al-
moço. Acreditamos que Deus continuará abenço-
ando esse querido casal, e desejamos que tenham 
ainda muitos anos felizes de vida nesta Terra.

. Rodney Cunha  |  Pará

Culto especial de ani-
versário – Abaetetuba



“Restaura-nos [...] renova os nossos dias como os 
de antigamente.” Lamentações 5:21.
Nos dias 26 a 28 de junho deste ano realizou-se 
uma programação especial com batismo em Lins. 
A abertura ocorreu às 20h00min da sexta-feira com 
um sermão proferido pelo pastor Natã da Silva 
Santos, líder do departamento de jovens e família 
da Associação Paulista, sob o tema “Restaurando 
os valores da família”. Houve, no momento, uma 
apresentação musical com um grupo formado por 
irmãos e irmãs das igrejas de Lins e São José do Rio 
Preto, além de um trio feminino da igreja de Lins.
No sábado pela manhã, a programação foi espe-
cial. O pr. Delvacir Dias Preto, presidente da ASPA, 
abordou o tema “Restaurando os valores da igreja”. 
Na parte da tarde, após um nutritivo almoço pre-
parado com a colaboração de várias irmãs, deu-se 
início à reunião. O pastor Natã proferiu uma impor-
tante palestra para os jovens sobre: “Qual é a sua 
bandeira?”
No domingo pela manhã ocorreu a profissão de fé, 
dirigida pelo pastor Natã. Nas águas do Rio Feio, 
desceram três preciosas almas (Divina, Cleuza e 
Micheli) para sua entrega a Deus através do batis-
mo, o qual foi efetuado pelo pastor Delvacir Preto. 
Os novos membros foram recepcionados na igreja 
na parte da tarde. O evangelista Olmício entregou 
uma preciosa lembrança aos novos integrantes — 
o livro Os Grandes Temas Bíblicos e o Evangelismo, 
de sua própria autoria. 
Para o encerramento de nossa festa, o pastor Natã 
falou sobre “O poder que restaura”.
Participaram irmãos vindos de outras cidades tais 
como: Marília, São José do Rio Preto, Pereira Barre-
to, São Paulo, Herculândia e Rio do Tigre-PR.
Damos muitas graças a Deus pelas grandes bên-
çãos que recebemos durante esses três dias. 

. Olmício Nascimento Freitas  |  São Paulo

Conferências e
batismo em Lins

Batismo de três pessoas em Lins, SP

"Poderão, por acaso, encontrar um homem como este, 
em quem esteja o espírito de Deus?" Gênises 41:38
Nos últimos anos, a igreja de Lins tem aproveitado 
as datas comemorativas para transmitir mensagens 
relacionadas aos respectivos temas, com o objetivo 
de alcançar novas almas. Nos dias 8 e 9 de agosto, 
realizou-se uma importante programação voltada 
para os homens e pais. Apresentaram-se palestras 
espirituais e sobre saúde.
No sábado, o evangelista Olmício apresentou o 
tema: “A maior necessidade do mundo”, abordan-
do sete classes de homens que a família, a igreja 
e o mundo precisam. À tarde, na reunião dos jo-
vens, a irmã Jussara Prado Mendonça falou sobre 
o mal de Alzheimer, mostrando alguns sintomas e 
apresentando várias dicas e alimentos que podem 
ajudar na prevenção da enfermidade.
No culto de domingo, no encerramento, o pales-
trante falou sobre “Precisa-se de um homem.” Os 
homens que as famílias, a igreja e a sociedade pre-
cisam, estão cada vez mais raros!
Cerca de um mês antes da programação foi fei-
to um plano de cada homem orar pelos compa-
nheiros. Ao fim do programa cada um revelou por 
quem orava entregando-lhe uma lembrança.
Depois da confraternização, após o culto, quan-
do foram servidos alguns alimentos, concluiu-se o 
evento, que teve como idealizadora a irmã Raquel 
N. Freitas, ajudada por várias irmãs e irmãos. 
Nosso desejo é que a Palavra não volte vazia. Que 
frutos sejam colhidos como resultado desse traba-
lho. Cada um em busca de mais um é nossa meta. 
Cremos que Deus nos ajudará a alcançá-la! 

. Olmício Nascimento Freitas  |  São Paulo

Programação na 
semana do dia dos 
pais em Lins

Homens presentes em Lins, SP

O missionário Olmício 
palestrando no dias dos 

pais

. Madiano Santana  |  Pernambuco

Conferência de Reconsagração em Igarassu

Professor Alexandre de Araújo expondo o estudo de Daniel

Igreja repleta na conferência e reconsagração

No dia 19 de junho deste ano foi iniciada uma 
conferência de reavivamento na igreja de Igaras-
su com o objetivo de uma renovação espiritual de 
votos. Na sexta-feira o missionário Tony Charles 
apresentou a mensagem “Reconsagração indivi-
dual” que frisou a necessidade de colocar nossos 
sonhos, dificuldades e defeitos no altar do Senhor 
para uma purificação. No sábado, no culto divino, 
foi apresentada a mensagem “Reconsagração con-
gregacional”, explanada pelo dirigente da igreja, 
irmão Elias Amorim. Após o culto foi servido um 
delicioso almoço com a presença de todos.  Após 
o pôr-do-sol foi realizada uma reunião de mem-
bros, onde houve uma recapitulação de princípios 
cristãos e considerada a necessidade de uma re-

novação da obediência a eles. No domingo pela 
manhã, às 6h00min, a igreja estava repleta para o 
culto de conclusão, onde foi explanada a mensa-
gem “Reconsagração Familiar”, apresentada pelo 
evangelista Madiano Santana. Ao término da mes-
ma o pastor Isaías Caires encerrou o evento com a 
benção sacerdotal. Que o Senhor nos conceda um 
reavivamento da verdadeira piedade.

A partir do dia 5 de abril de 2015, a igreja Central 
de Curitiba realizou uma série de estudos sobre o 
livro de Daniel. Todos os domingos, o professor 
Alexandre de Araújo trouxe-nos mensagens espe-
ciais e uma ampla visão desse importante livro pro-
fético. Deus nos deu o privilégio de, como povo, 
passarmos pelos momentos finais da história da 
Terra, e além disso, saber das coisas que sucederão 
antes que aconteçam.
O projeto foi muito bem aceito pela comunidade 
local. Tivemos um público médio de 60 pessoas. E 
o portal crescermais.org fez a transmissão das pa-
lestras com uma média de 200 pessoas assistindo. 
Esse evento se estendeu até o dia 5 de julho. Que 
Deus seja Louvado.

. Rafael Galliani  |  Paraná

Estudos do livro de 
Daniel

Dos dias 10 a 15 de junho tivemos a presença do 
diretor de colportagem da União Sul, pr. Mario Li-
nares em nossa associação.
No dia 12, uma sexta-feira, iniciou-se uma confe-
rência voltada à obra da colportagem. O culto ini-
cial teve como tema: “Cooperadores de Cristo”. No 
sábado de manhã, dia 13, tivemos uma animada 
escola sabatina e o culto divino com o tema “Le-
vanta-te e resplandece”. Na parte da tarde a pro-
gramação especial iniciou-se às 15h00min e houve 
a oportunidade do compartilhamento de experiên-
cias, a realização de entrevistas e o louvor ao nosso 
Deus. Já no domingo, 14, o culto iniciou-se como 
de costume às 19h30min e teve como tema cen-
tral “Com Cristo mais do que vencedores”. Assim se 
encerrou esta série de conferências como estímulo 
àqueles que seguem nesta carreira da fé.

. Tércio Santiago |  Espírito Santo

Conferência de
colportagem em
Serra Dourada

Igreja presente às conferências de colportagem

Pastor Mário Linares diretor 
de colportagem da UNISUL 

conferencista
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Notícias de Itaquera

Coral de Itaquaquecetuba, SP

No dia 9 de maio a igreja de Itaquera (um dos 
bairros da Zona Leste da metrópole paulistana) 
aproveitou a data comemorativa do Dia das Mães 
para efetuar o programa evangelístico “Saudades 
de Você”. Começamos o sábado com um café da 
manhã especial para as mães. Tudo foi carinho-
samente preparado por algumas irmãs e servido 
pelos filhos ou netos das mães presentes. A apre-
sentação das crianças da ESIR (Escola Sabatina In-
fantil Reformista) e dos adolescentes foi também 
direcionada às mães. O culto divino foi realizado 
pelo evangelista local, irmão Tarsis dos Santos, di-
recionado em especial às queridas pessoas que já 
integraram a igreja e que prontamente atenderam 
o convite, sendo que duas delas continuam visitan-
do a igreja e hoje estão na classe batismal. Tivemos 
uma excelente programação com a graça de Deus.

Nos dias 16 e 17 de maio, a igreja de Itaquera re-
alizou conferências sobre família. Esteve conosco, 
discorrendo sobre o tema, o pastor Jacinto dos 
Santos, que nos trouxe conselhos maravilhosos 
com o auxílio da Bíblia e do Espírito de profecia. No 
culto divino, ele dirigiu conselhos aos jovens. Na 
parte da tarde, tivemos reunião de aconselhamen-
to com as famílias, e no domingo ele falou sobre 
a influência da mãe. Para enriquecer as reuniões, 
recebemos a presença do coral de Itaquaquecetu-
ba que honrou a Deus com belos hinos sacros. Que 
Deus possa ajudar-nos a seguir Seus sábios conse-
lhos, que nos preparam para o céu.

Nos dias 23 e 24 de maio a igreja de Itaquera reali-
zou sua festa espiritual de 25 anos de inauguração 
do templo. O palestrante de sábado foi o pastor 
Marcelo de Araújo, gerente das Edições Vida Ple-
na. Tivemos a oportunidade de ouvir importantes 
e enriquecedores estudos espirituais que levaram 
esperança ao coração dos ouvintes. No sábado de 
manhã participou conosco o Conjunto Instrumen-
tal de Rio Claro que bondosamente atendeu o con-
vite de nossa igreja. Recebemos também a visita 
do irmão Marcos Barrozo e sua esposa, Edilaine. 
O pai do irmão Marcos, pastor Juraci Barrozo, foi 
quem realizou o culto de inauguração da igreja em 
1990. Na parte da tarde realizou-se um culto de 
gratidão, com a participação especial dos irmãos 
de Rio Claro e do Ministério Jovem de Guaianazes. 
O irmão Vinícius Luup dirigiu a retrospectiva his-
tórica desde o início da obra reformista no bairro 
de Itaquera. Contamos com a presença da família 
Pereira da Silva, que por muitos anos esteve à fren-
te dos trabalhos da igreja, bem como de três filhas 
do irmão Noboru Sato, missionário que iniciou o 
evangelismo em nosso bairro. No domingo, nosso 
palestrante foi o pastor Delfangue, e nossa reunião 
foi enriquecida pela participação do Conjunto Mu-
sipaz.

Saudades de você

Familiares dos irmãos Sato e Barrozo

Grupo Musipaz, SP

Conjunto instrumental de Rio Claro, SP

Aproveitando a ocasião em que as pessoas estão 
pensando em suas mães, a igreja de Lins achou por 
bem realizar uma programação voltada principal-
mente para as mulheres que são mães. 
As mães merecem muitas coisas, mas elas preci-
sam mesmo é de muita oração e união. Para uni-
-las, nada melhor do que orações e intercessões 
feitas umas pelas outras. A programação ocorreu 
nos dias 9 e 10 de maio. 
No sábado, a igreja estava enfeitada com corações 
e dizeres reflexivos. A escola sabatina foi realizada 
pelas mães, irmãs Mírian Rodrigues e Rosa Maria. 
As lições foram detalhadas pela mãe Rita Rodrigues 
e a jovem Miciely Nascimento. O culto divino ficou 
ao encargo do evangelista Olmício Nascimento, 
que nos falou sobre vários tipos de mãe.
Na parte da tarde efetuou-se uma reunião jovem, 
na qual houve agradecimentos a Deus pelos filhos. 
Procedeu-se a uma dinâmica sobre a economia 
doméstica das mães. Hinos especiais, poesias e ex-
periências de alguns filhos foram apresentados. 
Dia dez, no domingo oficial das mães, deu-se início 

. Raquel Nascimento  |  São Paulo

Programação especial sobre as
mães em Lins

Mulheres da igreja de Lins, SP

ao culto, às 19h00min. A irmã Raquel Nascimento 
proferiu o sermão da noite, cujo tema baseou-se na 
mãe de Jesus. Ao final do culto houve um momen-
to especial de revelação da “mãe amiga de oração 
secreta” onde cada mãe descobriu quem era a pes-
soa que estava orando por si. Além das mães que 
são membros da igreja, compareceram mães visi-
tantes que saíram cheias de ânimo e alegria. Que 
Deus continue abençoando todas as mães da igre-
ja de Lins, bem como de todo o mundo.

No mês de outubro há duas datas importantes: 
Uma dedicada às crianças, no dia 12, e outra ligada 
ao santuário, no dia 22. Aqui em Lins nós procura-
mos unir as duas datas e realizamos a semana da 
criança. O título dado à programação foi: “Os juve-
nis e as profecias”. Começamos no domingo dia 4, 
com a palestra: “Os três Daniéis da Bíblia”. Na quar-
ta-feira, dia 7, algumas crianças assessoradas pela 
professora Raquel Nascimento falaram sobre “Da-
niel na cova dos leões”. No sábado de manhã, dia 
10, as crianças e adolescentes participaram desem-
penhando várias atividades. O culto divino ficou ao 
encargo do evangelista Olmício Nascimento Frei-
tas, cujo tema foi “Uma grande meta para o jovem 
moderno”. À tarde houve uma reunião juvenil da 
qual participaram todas as crianças e adolescentes, 
num estudo dos capítulos dois e sete de Daniel. As 
crianças fizeram uma explicação detalhada do sig-
nificado da estátua do sonho de Nabucodonosor.
No fim da reunião quase todos os adolescentes 
e alguns irmãos receberam uma bíblia por terem 
concluído o Curso Bíblico Conectados Com Deus. 
O encerramento foi no domingo à noite com um 
maravilhoso culto, com a presença das crianças, 
adolescentes e quase vinte visitantes. O palestran-
te foi o jovem Pietro Silva Reis, de Cachoeiro de 
Itapemirim-ES, sob o título: “A influência sobre a 
multidão”. 

Todos os adolescentes ganharam um “Brinque Bí-
blia” de lembrança e as visitas receberam um livro 
de recordação. Foi uma semana animada para as 
crianças!
Desejamos a todos as ricas bênçãos dos céus. 

. Raquel Nascimento  |  São Paulo

Programação para crianças e adolescentes em Lins

Juvenis com seus presentes

As professoras



igreja remanescente por trinta e sete 
anos. Foi uma grande guerreira de fé 
e de exemplo. Seu hino predileto era 
o n° 432 e seus textos da Bíblia eram 
os Salmos 91 e 23. A irmã Tereza veio 
a óbito no dia 7 de outubro de 2015. 
O culto fúnebre foi realizado pelo ir. 
Antônio Gonçalves dos Santos e o pr. 
Francisco Rodrigues. Ela deixou seis 
filhos, uma nora, três genros, quinze 
netos, dezesseis bisnetos e quatro 
tataranetos. A grande pergunta é: 
Quem ocupará o seu lugar na igreja 
de Porto Alegre? Oremos para que 
o Espirito Santo opere nos corações 
enlutados para que tenham a mes-
ma decisão e digam "Eu vim para 
ficar", e juntamente conosco parti-
lhem da esperança de encontrá-la 
na ressurreição de Daniel 12:2.

Valdecy Alves Montalvão nasceu 
em 20 de janeiro de 1969, na cidade 
de Palmas de Monte Alto-BA. Filha 
de José Alves Pinheiro e Natalina 
Nunes Pereira.
Em 23 de fevereiro de 1990 casou-se 
com Alberto de Oliveira Montalvão; 
e desse casal nasceram três filhos: 
Lucas, Luana e Elnathan. 
Em 27 de junho de 1993, confirmou 
sua fé em Cristo Jesus sendo bati-
zada em nossa igreja. Desde então 
compartilhou sua fé com o esposo, 
filhos, parentes, vizinhos e amigos. 
Sempre batalhadora, gostava do 
trabalho ambulante com produtos 
naturais.
Era uma pessoa meiga e com seu jei-
tinho simples e cativante, conquista-
va muitas amizades.
Em abril de 2009, foi diagnosticada 
a doença de chagas; e durante seis 
anos lutou pela vida como todos nós 
fazemos. Nessa fase ela refez os vo-
tos de entrega de si mesma a Deus.
Hoje, dia 13 de agosto, nos despe-
dimos da irmã Valdecy com profun-
da tristeza, mas firmados na bendita 

esperança da ressurreição quando a 
morte será vencida para sempre.
“E todo aquele que nele tem esta es-
perança purifica-se a si mesmo com 
Ele é puro.” 1 João 3:3.

Antônio Gonçalves

Hermes Mariano

Falecimento do irmão Manoel Fer-
nandes, MS
1 Tessalonicenses 4:14 — “Porque, se 
cremos que Jesus morreu e ressusci-
tou, assim também aos que em Jesus 
dormem Deus os tornará a trazer 
com Ele.”
No dia 23 de setembro às 17h00min 
descansou no Senhor o nosso esti-
mado irmão Manoel Fernandes, com 
a idade de 109 anos, na cidade de 
Corumbá-MS.
Sempre foi um irmão de exemplo, 
em constante alegria, diariamen-
te orava pela obra de Deus e pelos 
pastores e missionários. Descansou 
firme na promessa da breve volta de 
Jesus.
O culto fúnebre foi realizado pelo 
pr, Renato Konrath, presidente da 
ASSOMAT. Que possamos nos pre-
parar para nos encontrarmos com o 
senhor Jesus e com o saudoso irmão 
Manoel, na ressureição dos justos. 
Amém!

“Os céus e a terra tomo, hoje, por 
testemunhas contra ti, que te tenho 
proposto a vida e a morte. [...]” Dt 
30:19
A comunidade reformista da cidade 
de Lins é composta por muitos ir-
mãos idosos. No dia 19 de julho de 
2015 ocorreu um fato que chamou 
a nossa atenção. Uma de nossas ir-
mãs comemorou seu aniversário e a 
outra faleceu e foi sepultada. Em um 
mesmo dia, dois cultos: Um de ação 

A vida e a morte no mesmo dia 
em Lins
. Olmício Nascimento  |  São Paulo

de graças e outro fú-
nebre.
Culto Fúnebre

O culto ocorreu na 
cidade de Getulina, 
próxima de Lins. Fa-
leceu nossa querida irmã Francisca 
Gonzales Gomes Massignan – uma 
pioneira de nossa igreja. A irmã Fran-
cisca nasceu no dia 25 de março do 
ano de 1924, na cidade de Barra Bo-
nita-SP, filha de João Gonzales Bernal 
e Isabel Gomes Peres. Casou-se com 
Mário Massignan, com quem teve 
seis filhos. Era crente desde os doze 
anos. Conheceu os pastores André 
Lavrik e André Cecan. Era uma irmã 
muito alegre, sorridente. Demostra-
va no dia a dia, na vida prática, a fe-
licidade de quem possuía Jesus no 
coração e amor pela verdade. Teve 
um pequeno agravamento na saúde 
em um sábado quando tentou se 
preparar para ir à igreja tomar ceia. 
No dia 19 de julho, algumas poucas 
horas após o pôr-do-sol do sábado, 
ela dormiu no Senhor na Santa Casa 
da cidade de Lins.
Um grande número pessoas (irmãos 
na fé, amigos e familiares) acompa-
nharam o culto fúnebre e o sepulta-
mento. Os trabalhos fúnebres foram 
realizados pelo pastor João Batista 
Lima.
Nossa esperança é a de reencontrá-
-la por ocasião da ressurreição par-
cial de Daniel 12:2. 
Devemos orar pelos seus filhos e de-
mais familiares para que se prepa-
rem pelo poder da graça de Cristo, 
para encontrarem com a irmã Fran-
cisca no reino eterno de Deus.

Culto de Ação de Graças
Estava já há algum tempo marcado 
um culto de ação de graças exata-

No dia 13 de junho, à tarde, a igreja de Itaquera 
teve a satisfação de receber o grupo Êxodus, da 
igreja de Artur Alvim, no Culto de Adoração e Do-
ação. Tivemos uma maravilhosa reunião espiritual 
com os belos hinos apresentados pelo conjunto. 
Realizamos essa programação esporadicamente, 
tendo em vista arrecadar fundos para a reforma em 
andamento na igreja.

Grupo Êxodus

No sábado de manhã, ouvimos importante estudo 
intitulado “Crenças e a Saúde”. No sábado à tarde, 
tivemos momentos muito agradáveis com palestra 
e diálogo sobre saúde. No domingo encerramos 
nossa programação com a palestra da noite e con-
tamos com a participação especial do trio feminino 
Ecos Divinos, da igreja de Artur Alvim, com seus 
inspirados hinos de louvor ao nosso Deus. Pedimos 
a Deus que nos auxilie a darmos atenção aos con-
selhos ouvidos e mantermos saudável nosso cor-
po, templo do Espírito Santo.

Trio Ecos Divinos

Nos dias 27 e 28 de junho a igreja de Itaquera re-
alizou conferências com o tema “Saúde e Espiritu-
alidade”. Esteve conosco o pastor Fernando Salto. 

SOCIAL (aniversários, nascimentos, casamentos, bodas, etc.)

Salmos 127:3 — “Heranças do Se-
nhor são os filhos; o fruto do ventre, 
o seu galardão.” 
Foi com muita gratidão que no dia 
6 de junho deste ano a mãe Fran-
cisca Elidiane Rodrigues de Melo e 
o pai, José Orlandes Máximo da Sil-
va, membros da Igreja, juntamente 
com pr. Moisés Fernandes e toda a 
Igreja de Zé Doca-MA, apresenta-
ram a lindíssima Ana Lídia de Melo 
da Silva, nascida no dia 3 de junho, 
às 10h40min. “Instrui o menino no 
caminho em que deve andar, e, até 
quando envelhecer, não se desvia-
rá dele.” Provérbios 22:6. Que Deus 
abençoe os pais e essa criança, 
dando-lhes sabedoria para educá-la 
para o Senhor!

Nascimento: Falecimentos:

“Ele me invocará, e eu lhe responde-
rei; estarei com ele na angústia; dela 
o retirarei, e o glorificarei.” Salmos 
91:15.
A irmã Derzi Godinho nasceu em 
Araranguá-SC no dia 30 de julho de 
1937, porém, foi no Rio Grande do 
Sul, exatamente em Cachoeirinha, 
que conheceu a igreja remanescen-
te. Foi uma ativa colaboradora do 
departamento de assistência social. 
A irmã Derzi, em seus 46 anos de 
fé, lutas e vitórias, fez um pedido a 
Deus, que queria morrer em um sá-
bado e por mais incrível que possa 
parecer, Deus ouviu sua prece. No 
sábado, 20 de julho de 2015, en-
quanto se preparava para ir à igreja, 

sentiu-se mal e veio a óbito. O cul-
to fúnebre foi oficializado pelo pr. 
Francisco Rodrigues e o ir. Antônio 
Gonçalves dos Santos. A irmã Der-
zi deixou seis filhos, nove netos e 
dois bisnetos. Deixou também muita 
saudade em nossos corações, e uma 
esperança de revê-la na ressurreição 
de Daniel 12:2. Oremos pela família, 
para que algum(ns) possa(m) seguir 
seu exemplo.

Uma oração atendida

“Preciosa é à vista do Senhor a morte 
dos Seus santos”. Salmos 116:15.
“Eu vim para ficar.” Essas palavras 
foram ditas pela irmã Tereza Gomes 
Martins em um sábado, após o culto 
divino, na porta de igreja de Porto 
Alegre. Ela nasceu em Ijuí, no dia 10 
de setembro de 1933, e foi batizada 
em 3 de setembro de 1978 pelo pr. 
Elias de Souza. Ela viveu nesta fé da 

Uma decisão acertada
Antônio Gonçalves



vida. De minha mãe quero destacar 
o carinho, a fé, a força que sempre 
transmitiu e vem transmitindo a to-
dos nós. Não conheci alguém tão 
resistente e forte diante das adver-
sidades como minha mamãe... Suas 
madrugadas de oração, seus conse-
lhos e instruções sobre tantas coisas, 
como a ética, a moral, o ensino re-
ligioso, ficarão eternamente grava-
das. Mamãe Lucy, você é também 
para mim um exemplo de vida, uma 
verdadeira heroína!
Pai e pastor João Moreno. Mãe e 
“pastora” Lucy, quero aproveitar a 
oportunidade para homenageá-los 
por manterem firme a aliança matri-
monial, feita há 60 anos, por serem 
ainda exemplo para seus irmãos, ir-
mãs, genros, netos, bisnetos, filhas, 
e especialmente para mim, sua filha 
Janete! Vocês entenderam com o 
coração o importante mesmo é ca-
minhar, e caminhar sempre. Vocês 
compreenderam que viver juntos 
não é a arte de ser feliz o tempo 
todo, sem pausas, mas de ser feliz 
com o que podemos tirar da vida a 
cada dia.
Quero também agradecê-la, ma-
mãe Lucy, por ter me proporcionado 
muitas coisas boas, entre elas, minha 
graduação em Pedagogia. Obrigada, 
mamãe, pela prontidão em dar seu 
apoio e contribuição no que se fez e 
ainda se faz necessário. 
A você papai quero também agra-
decer pelo privilégio de poder ter 
participado deste livreto inspirador 
“Vida e experiência na Vinha do Se-
nhor” que foi entregue como lem-
brança nesta data memorável. 
Concluo agradecendo a Deus pelos 
60 anos que lhes concedeu, meus 
pais queridos, pela vida e pela linda 
família que vocês construíram. Com 
o amor de Deus como base e guia 
à nossa frente, apontando o cami-
nho, sigamos todos e lhes imitemos 
o exemplo e a fé, e principalmente 
o amor!

O casal recebendo a bênção

Bodas de Ouro – 50 anos
. Maurício de Souza  |  Paraná

“Seja bendito o teu manancial, e ale-
gra-te com a mulher da tua mocida-
de.” (Provérbios 5:18).
Deus nos impressiona em muitas 
situações, e mostra Sua grande-
za através de Sua generosidade e 
amor. Nos dias 24 a 26 de abril de 
2015, na Igreja de Jardim Silvana, 
em Almirante Tamandaré — PR, 
uma linda história foi detalhada, tor-
nando aqueles dias inesquecíveis. 
Comemoraram-se as bodas de ouro 
do casal Artur e Elisa Gessner. Ini-
ciaram-se as conferências na sexta-

próximo ao púlpito, de onde rece-
beram inúmeras homenagens de 
familiares e amigos. Por motivo de 
residirem no exterior, os filhos Ru-
dolfo e Lílian, com suas respectivas 
famílias, não puderam comparecer, 
mas através de uma carta, o filho 
ausente enviou uma mensagem 
toda especial. A filha assistiu a ceri-
mônia ao vivo, via internet. Mesmo 
distante, ela homenageou os pais 
em um depoimento por vídeo. Foi 
impossível conter as lágrimas. Os 
irmãos de Jardim Silvana também 

Artur e Eliza Gessner

Relembrando a história de amor

Alguns de seus familiares presentes
-feira, 19h30min. Na tarde do sába-
do, após a liturgia da manhã (escola 
sabatina e culto divino), realizou-se 
uma edificante reunião de louvores 
e experiências. Destacou-se, entre 
os louvores, a lembrança de um co-
ral formado há 50 anos, na cidade 
de Guarapuava — PR, do qual ain-
da vivem alguns componentes. Par-
te da história do casal foi narrada 
pelo pastor Ronaldo Araújo, o qual 
também entrevistou o casal sobre 
alguns episódios que ocorreram ao 
longo dos 50 anos, desde o primeiro 
dia em que se conheceram. De acor-
do com a opinião da irmã Elisa, foi 
amor à primeira vista. 
Já no domingo, a reunião teve seu 
início às 17h00min com uma ceri-
mônia muito emocionante — o casal 
entrou no templo de mãos dadas, 
relembrando o casamento ocorrido 
há cinco décadas. O casal sentou-se 

Parte do coral que atuou há 50 anos

prestaram uma linda homenagem. 
Ficou evidente a emoção do casal 
durante todo o período da reunião, 
bem como muitos dos presentes, os 
quais, não puderam conter as lágri-
mas. Após as homenagens, o filho, 
Aroldo Gessner, dirigiu a renovação 
dos votos matrimoniais. 
A cerimonia terminou por volta das 
19h00min. Após a reunião na igre-
ja, foi servido um delicioso coque-
tel com sucos de fruta (goiaba) e 
de milho verde, além de bolachas 
integrais e tortas. Esse lanche mara-
vilhoso foi servido na casa do pastor 
Artur, que fica cerca de 600 metros 
de distância da igreja. O casal uniu-
-se no dia 26 de abril de 1965 em 
Palotina, PR. A união matrimonial 
foi oficializada pelo Pastor Desidé-
rio Devai . O casal teve três filhos: 
Rudolfo, Aroldo e Lilian, sendo que 
hoje todos já estão casados. Dos 
casamentos dos filhos veio a coroa 
dos patriarcas — os netos, Vinicius, 
Hudson, Victor, Yuri, Kevim, Evylin e 
Ludwig. 

Pastor Ronaldo entrevistando o casal

Casamento

Renovação dos votos

Bodas de Diamante – 60 anos
. Janete Moreno da Silva  |  Goiás

mente para o dia 19 de julho. Cul-
to de agradecimento a Deus pelos 
anos de vida da irmã Ana Coelho de 
Oliveira. Nesse dia ela completou 98 
anos. É a pessoa mais idosa de nos-
sa igreja nessa região da cidade de 
Lins. A irmã Francisca faleceu com 
91 para 92 anos, e a irmã Ana estava 
nesse mesmo dia fazendo aniversá-
rio com seis ou sete anos a mais. O 
culto fúnebre ocorreu às 15h00min 
e o de ação de graças às 20h30min. 
Um contaste entre a morte e a vida.
A irmã Ana desejou e pediu esse 
culto e espera ansiosamente reali-
zar o culto dos cem anos em breve. 
Ela possui bastante saúde. Está lú-
cida, anda, trabalha (lava roupa, faz 
comida) e é uma pessoa otimista e 
animada na fé. É fundadora de um 
culto de oração da igreja. Todos que 
a visitam saem felizes e admirados 
de vê-la nessa avançada idade, go-
zando saúde e firme na fé que uma 
vez foi entregue aos santos.
O culto girou em torno do tema: 
“Motivos para agradecer”, o que ela 
tem de sobra.
Desejamos à irmã Ana e seus fami-
liares muitos anos de vida, muita 
saúde, paz e a alegria de servir ao 
Senhor. Esperamos que todos sigam 
seu exemplo de fé, seu caráter e o 
desejo de um dia estar na Nova Je-
rusalém. 

a travessia da vida num barquinho; 
brisas suaves, grossas nuvens, tro-
vões e luminosos relâmpagos. Entre-
tanto, o barquinho que construíram 
vem se mostrando cada vez mais 
forte no decorrer do tempo... Na 
alegria, no otimismo e na certeza de 
que tomaram um rumo certo, hoje 
se tornaram um navio forte como o 
diamante, onde transportam uma 
nova tripulação. Não são mais dois, 
porém mais de vinte. Buscando a luz 
do Senhor com os corações lotados 
de alegria, no dia 31 de maio deste 
ano, compartilharam com todos que 
estiveram presentes no Flamboyant 
das Caldas, em Caldas Novas – GO, 
a certeza de que “Se Deus está por 
nós, quem estará contra nós?” Ro-
manos 8:31. 
Para rogar as bênçãos de Deus sobre 
o casal, compareceu o presidente da 
UNINORTE, pastor Matheus Souza, 
que fez um bonito sermão basea-
do no versículo de Provérbios 18:22, 
que diz: “O homem que encontra 
uma esposa encontrou algo de mui-
to valor; recebeu uma prova viva do 
interesse de Deus por ele”. Tivemos 
também a participação do Quarteto 
da União que cantou um belo hino 
de gratidão a Deus pelo evento, e 
de outros irmãos queridos, parentes 
que vieram de longe, familiares que 
muito nos alegraram com sua pre-
sença, e prestigiaram a bela festa, 
aos quais quero agradecer imensa-
mente pelo apoio, consideração, ca-
rinho e presença.
Deus foi o principal autor dessa linda 
história. O casal Moreno teve três filhas 
que lhes deram oito netos e cinco bis-
netos.

Há 60 anos, meus pais, João e Lucy 
Moreno, iniciaram a aventura de 
construírem uma família. Muitos so-
nhos e desafios surgiram. Iniciaram 

 João e Lucy Moreno

Como segunda filha, vivenciei mui-
tos momentos onde vi a fortaleza, 
resistência e confiança enorme na 
providência divina. Desejo relembrar 
alguns fatos que me impressiona-
ram quanto a essa resistência e fé. 
O primeiro ocorreu quando moráva-
mos em Porto Alegre, em 1964 ou 
65, em um final de sábado após uma 
visita feita em um bairro distante de 
nossa casa. Quando retornávamos, 
um dos pneus começou a esvaziar e 
não havia nenhum borracheiro aber-
to. Sendo assim, continuamos o per-
curso até chegarmos em casa, sob 
constante oração. Para mim, foi um 
caminho demorado e angustiante, 
mas pela graça de Deus chegamos 
com o pneu ainda cheio. Na manhã 
seguinte vimos o pneu totalmente 
vazio. Outro fato ocorreu em São 
Paulo, enquanto meu pai se esfor-
çava para concluir sua Licenciatura 
em Estudos Sociais, na Universidade 
de Mogi das Cruzes, em 1973. Após 
um dia inteiro de trabalho como re-
visor na editora, ele corria até o trem 
rumo a Mogi, retornando por volta 
das 0h00min. Pediu-me várias vezes 
para passar a limpo seus trabalhos, 
em folha de papel almaço pautada, 
porque me dizia: “Você tem uma le-
tra bonita.” E eu me sentia toda feliz 
em ajudá-lo, e sempre indagava so-
bre a nota. Possuindo temperamen-
tos completamente diferentes, meus 
pais sempre reagiram com garra e 
determinação. Recordo-me também 
do dia em que minha mãe chegou 
em casa, dizendo ter tirado carta de 
motorista. Na opinião de Papai, foi 
um momento preocupante, pois ele 
ficou realmente assustado, mas para 
nós foi uma grande alegria, pois irí-
amos para a igreja do Belenzinho 
de carro com minha mãe dirigindo. 
Mesmo reagindo de forma diferente 
às pressões e emergências da vida, 
sempre houve muito compromisso 
mútuo, resignação e grande fé. Que-
ro destacar a coragem e o caráter 
íntegro do meu pai. Ele foi, continua 
e continuará sendo meu exemplo de 

Entrada para a cerimônia




