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Uma palavra do Presidente
O LAVAR OS PÉS AOS SANTOS. DOUTRINA OU PRECEITO HUMANO?
Algumas organizações
eclesiásticas observam o
mandamento dado por Jesus
Cristo aos seus discípulos
registrado na Bíblia, no
evangelho de João capitulo 13,
de literalmente lavar os pés uns
dos outros. Em diversas
ocasiões alguns líderes têm
levantado questionamentos
acerca desta doutrina. Seria
correta a prática de lavar os pés
no seu sentido literal?
Para compreendermos
melhor este tema, a primeira
coisa que precisamos fazer é deixar de lado os
“achismos”, humilhando-nos na condição de
servo do Senhor (Escravo), (Título mais nobre
conhecido através da Bíblia), e colocando-nos à
inteira disposição do Espírito Santo, (que nos
guia a TODA verdade), respeitando o silêncio da
palavra de Deus, e não negligenciando as
estampas dos ensinos sagrados.
Em nossos estudos teológicos aprendi a
praticar um princípio da teologia, e quero ensinar
ao caro leitor a praticar o mesmo: “Falar com
clareza onde a Bíblia fala. Calar com consciência
onde a Bíblia cala. E aquilo que não
compreendemos no momento, orar e aguardar
com paciência até que nos seja de alguma forma
revelado. Esta colocação é usada em razão de
não corrermos o risco de falar o que a Bíblia não
disse, ou omitir o que a Bíblia diz com clareza”.
Jesus disse a Pedro: “O que faço não o sabes tu
agora, mas saberás depois...” (v. 7).
Muitas pessoas sempre perguntam: Se o ato
de lavar os pés é de fato mandamento
doutrinário, porque então Mateus, Marcos e
Lucas não escreveram absolutamente nada a este
respeito, até mesmo o apóstolo Paulo em sua
sabedoria na instrução da celebração da ceia não
tocou no assunto? Teriam eles omitido a
verdade? Ou não deram valor a este ensinamento
tão importante?
Comecemos analisando o que Jesus quis nos
ensi
nar com este ato: Na
passagem de João 13.1-20,
a c o n t e c e a l g o
interessante; Jesus lava os
pés dos discípulos e em
seguida dá instruções
claras para que os eles
fizessem o mesmo. Este foi
um ato cerimonial com
o objetivo de levar
seus discípulos a
refletir sobre a
importância de
“Estarem sempre

prontos para servir”, em cumprimento ao texto
de Mateus 20 v 28.
É interessante frisar que Jesus antes de se
abaixar e lavar os pés dos discípulos,
estrategicamente permitiu que alguns fatos
importantes acontecessem ante aos olhos de seus
discípulos:
1- Jesus levantou-se da mesa, retirou sua
veste sacerdotal, pegou uma toalha e colocou na
cintura (V. 4). Acredito que neste instante os
discípulos começaram a olhar atentamente para
ver o que iria suceder... Isto traz um significado
muito importante, pois Jesus sendo mestre em
Israel tinha boa representatividade ainda que os
judeus não acreditassem nEle, porém “abriu mão
de sua majestade, deixou seu trono de glória ao
lado do Pai, se inclinando a fazer aquilo que era
considerado a humilhação da humilhação. Ele
não se importou com o que os discípulos ou até
mesmo algumas pessoas iriam pensar a seu
respeito, simplesmente executou sua tarefa e
começando a instruir aqueles que pouco mais
tarde seriam os responsáveis da Escola de
Discipulados da Igreja primitiva. No mesmo
capítulo (V 6), o apóstolo Pedro aparece em
cena, se levanta e indaga a Cristo em razão de sua
atitude. Na verdade poderíamos afirmar que
Pedro estava “correto”, quando olhamos do
ponto de vista humano, ele sabia a qualificação
de quem lavava os pés (costume judaico), e
reconhecia que Jesus sendo o próprio Deus, não
deveria se posicionar na condição de servo mais
humilde. Porém Pedro logo foi repreendido de
forma severa por Jesus Cristo, por querer
interpretar seu ensino precipitadamente e com
uma mentalidade carnal e humana. Veja Isaías
55.8 , o Senhor disse que a nossa [Forma
Humana] forma de pensar está equivocada... Por
isto repreendeu severamente a Pedro quando
rejeitou o ato de Jesus lavar seus pés.
2- Em seguida, Jesus levanta e instrui aos
discípulos a dar seqüência, durante a trajetória da
igreja primitiva, em seu ensino no sentido literal,
porém, não como um ritual sem a compreensão
da visão e instrução cerimonial, mas com

entendimento. Por isto Ele logo
pergunta: “Entendeis o que eu
vos tenho feito?” (v. 12). Jesus
nos dá em João 13 v 14 e 15 um
mandamento, com sentido
aplicado no imperativo,
conjugado em uma ação
presente, ou seja, Ele disse
claramente: Façam agora, e
depois continuem a fazer
aquilo que aprenderam de mim.
Observe com atenção nos
versículos 14, 15: (“...Vós
DEVEIS lavar os pés uns dos
outros...”),(“... Como eu fiz,
FAÇAIS vós também”) Os verbos que aparecem
no texto indicam uma ação continuada, segundo
nossas instruções o VERBO indica AÇÃO do
SUJEITO.
Não estou muito preocupado do “porque
Mateus deixou de falar sobre o ensinamento em
seus escritos', tampouco me preocupo se Marcos
ou Lucas e até o Apostolo Paulo não se
pronunciaram sobre o ato, isto não nos daria o
direito de afirmar que eles não praticaram o
mandamento em seu sentido literal. O que mais
me alicerça é que as instruções literais vieram da
boca do próprio Cristo num tom imperativo
inegável (v. 14 e 15): “Deveis-Vos Lavar...” “...
Façais-vos também”. Sinceramente não vejo
nada demais em ser considerado como bem
aventurado (verso 17). Gostaria muito que
algum iluminado pudesse mostrar-nos de forma
clara e sucinta, onde está o pecado em obedecer
literalmente a Jesus Cristo, sem omitir o
verdadeiro sentido do ato.
Por outro lado, analisando a passagem de
Mateus 28.19 e 20, na grande comissão, Jesus
fala aos mesmos discípulos que eles deveriam
ensinar TUDO o que Ele havia ordenado. Creio
que isto não excluía a doutrina de “lavar os pés
uns dos outros”.
3- Lavar os pés, em seu sentido literal, mas
sem compreensão deste tão importante ato, seria
ignorância dos que o fazem, pois seria o mesmo
que comermos o pão e tomarmos o vinho, sem
discernir com inteligência o Corpo de Cristo. Os
dois atos são cerimoniais a fim de trazer à
memória o que devemos fazer no cotidiano de
nossa vida cristã.
Afinal, Jesus disse: “Fazei isto em
MEMÓRIA de mim”. O simples fato de
comermos o pão e bebermos o cálice em seu
sentido literal, não significa que de fato estamos
em comunhão no nosso dia a dia. A comunhão do
Corpo precisa estar acontecendo antes da

Continua na p. 3

EXPEDIENTE

Reunião do Presbitério

Presidente: Hernandes Fernandes Filho
hernandespr@yahoo.com.br
2º Presidente: Osvaldo Rodrigues dos Santos
Publicações: Creuza Lealdina
Correspondência:
Caixa Postal 503 - CEP 30123-970 - BH - MG

Escritório:
R. Rio de Janeiro 243 - Sl 901 - Centro - BH - MG
Fonefax: xx31 3241 2389 - Atendimento de
seg. a sex. das 12 às 17:30hs.
Sede:
R. Cel. Murta 814, Bairro Xangrilá - Contagem MG
Visite nossos Sites:
www.igrejadedeusdaprofecia.com.br
www.cogop-brazil.com
www.cogop-suramerica.com.ve (em Espanhol)
www.cogop.org (em Inglês)
confira também endereços de nossas igrejas em
todo o Brasil através do site:
www.cogopbrasil.com

O presbitério nacional composto pelo comitê administrativo nacional e supervisores
regionais se reuniu no dia 18 de novembro para uma importantíssima reunião onde com
uma visão da pluralidade trataram de alguns assuntos relativos à convenção nacional
2010. Dentre os assuntos se discutiu: Nomeações de pastores e secretários nacionais,
agendas regionais para o ano convencional 2010-1012, seleção de preletores para a
convenção além de outros assuntos importantes.

Haiti Desolado

QUEM SOMOS
A Igreja de Deus da Profecia tem a missão
de testemunhar de Cristo e Sua verdade e
expandir o Evangelho, em toda a sua
plenitude e poder, para que o Reino de Deus
chegue aos corações dos homens, e preparar
os salvos para a 2ª vinda de nosso Senhor
Jesus Cristo (1Ts 4.16).
Este ministério muito abençoado, nasceu
em 13 de Junho de 1903 na Carolina do
Norte, atualmente tem sua sede internacional
em Bible Place, Cleveland, Tennessee, EUA,
e sua sede no Brasil à rua Rio de janeiro 243,
Centro de Belo Horizonte, MG.
Atuando hoje em mais de 132 países com
o objetivo de alcançar almas, capacitar e
enviar para pregar o evangelho de Jesus
Cristo em seu aspecto total. Nossa Hierarquia
é composta de presidente Mundial,
presbíteros gerais (um representante para
cada continente), presidentes nacionais,
supervisores estaduais e regionais, pastores
locais.
Nossa igreja é composta de vários
ministérios abrangendo todas as idades,
classes sociais, com objetivo de estruturar
nossas famílias no Reino de Deus.
Ministério de damas; Ministério
Cavalheiro; Ministério Jovens; Ministério
Crianças e adolescentes; Ministério de
capacitação de obreiros (Centro de Liderança
Bíblica); Ministério de alcance mundial
(Missões para todo o mundo); Ministério
publicidade com divulgação pela internet,
programas de radio difusão e TV (A voz da
salvação) além de outros ministérios.

O Brasil esta solidário aos irmãos haitianos que passaram por uma das fases mais amargas de toda
sua história.
O Haiti e um dos países mais pobres da América Latina com carências nas áreas de educação,
saúde, habitação, trabalho etc. Assolado no mês de Janeiro de 2010 por um terremoto com mais de 7
pontos na escala Richter , onde segundo os noticiários “mais de 150 mil pessoas perderam suas
vidas”.
A igreja de Deus da Profecia chegou ao Haiti em 1931 e hoje conta com 263 igrejas e 58 mil
membros. As últimas informações que temos do Haiti é que 9 dos 12 templos na região do
terremoto ruíram completamente e 5 crianças de um orfanato morreram. Porém as informações
ainda são vagas. O supervisor Jean Claude Dorlean, juntamente com sua esposa estão trabalhando
duro para dar assistência às igrejas locais destruídas, além de tomarem conta de quase 60 crianças.
O supervisor da República Dominicana tem cooperado por estar mais próximo deste país.
Unamos em oração pelo Haiti.
O Brasil Iniciou uma campanha através da associação Pão da Vida para arrecadar alimentos não
perecíveis, agasalhos e doações financeiras a fim de ajudar nossos irmãos haitianos, porém temos
obtido dificuldades em enviar donativos como roupas e alimentos, segundo informações concretas
da defesa civil, e outros órgãos responsáveis pelo envio, e de que não estão sendo enviados todos os
donativos senão através da seleção dos produtos mais importantes para o momento.
Por esta razão queremos participar desta campanha focando mais nas doações financeiras.
Para doar qualquer quantidade, basta depositar na AGENCIA 081 CONTA 0156545-1 em nome de
Associação Pão da Vida.
As arrecadações financeiras serão contabilizadas pelo departamento de contabilidade e será
enviada ao dep. de finanças internacionais para o envio ao Haiti.
As arrecadações de alimentos e donativos poderão ser feitas por todas as igrejas locais e caso não
encontrem uma instituição séria como “Cruz vermelha” ou através do “Exército Brasileiro” para
encaminhamento dos donativos, as igrejas poderão transformar os donativos em dinheiro de
alguma forma e enviá-lo na conta acima mencionada.
O Haiti tem pressa!
A fé sem as obras é morta.
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Visita Missionária no Pará

Festa de inauguração do templo em Castanhal - Pará teve grande repercussão.
Nos dias 22 e 23 de novembro o pastor Armando Silva e sua esposa Pra Leia, não
mediram esforços juntamente com a igreja local para preparar um galpão numa das
principais avenidas da cidade para a inauguração. A festa teve participação de vários
convidados entre eles a comissão nacional que esteve presente. Durante o evento
várias palavras proféticas sobre o crescimento da igreja foram proferidos. Cremos
que a igreja no estado do Para será uma grande potência para o norte dos País.
Que Deus continue abençoando ricamente o amado pastor e sua família juntamente
com toda a igreja de Deus da Profecia em Castanhal.

O LAVAR OS PÉS AOS SANTOS. DOUTRINA OU PRECEITO HUMANO?
Continuação da p. 1

celebração cerimonial no Corpo (Eclésia). Na
realidade estes elementos REPRESENTAM
aquilo que já estamos vivenciando
(Representação) e embora não seja doutrina
bíblica a realização da santa ceia em todos os
meses, alguns não abrem mão desta cerimônia
mensalmente; outros chegam a pensar que
estarão em pecado se não a fizerem no primeiro
domingo de cada mês... Até mesmo cheguei a
ouvir num programa televisivo através de um
“líder conhecido” que dizia o absurdo de que: “A
igreja que não toma a santa ceia todos os
domingos, está emacumbada”. Acredite isto foi
fato. Fica claro que, para mim particularmente,
esta pessoa necessita de cuidados intensivos
psiquiátricos.
Porque então não obedecer ao cerimonial do
lava pés periodicamente?
Vale lembrar que o lavar os pés não era
prática habitual apenas no dia da ceia. Na
passagem de I Timóteo 5.9,10, o Apóstolo Paulo
fala de alguns requisitos a serem preenchidos
pelas mulheres legitimamente viúvas na igreja...
Um deles era “Se lavou os pés aos santos” (v. 10).
É bem verdade que alguns líderes entendem que
o “lavou os pés...” que aparece neste texto,
refere-se a práticas de bondade ou misericórdia.
Todavia o texto se completa ao dizer: “... se
socorreu os aflitos, se praticou toda BOA obra...”
A Igreja de Deus da Profecia adotou que se
façam todas as vezes que celebrarmos a santa
ceia do Senhor. Porém se o fizermos também em
outras ocasiões não vejo problemas.
4- Para muitos escritores e para o escritor dos
comentários no rodapé da 'Bíblia de Estudos
Pentecostal, aliás, muito rica em vários estudos e
conhecida por muitos crentes no Brasil, a
doutrina do “lavar os pés ao Santos” não é um
invencionismo. Veja qual é o pensamento do
teólogo: “A igreja primitiva parece ter seguido o
exemplo de Jesus obedecendo literalmente a sua
admoestação de humildemente lavar os pés uns
dos outros com amor...”.
É evidente que a palavra “parece” no texto
acima traz livramento da indagação do “porquê”
os irmãos pertencentes a esta organização não
praticam literalmente este ensinamento, cujo
parecer foi ventilado a respeito desta ordenança.
Quando li o livro “O Avivamento na Rua
Azuza”. Segundo uma parte da história, diz que

no passado, há pouco mais de 100 anos, os
crentes americanos “brancos” agiram por um
determinado tempo com discriminação com os
líderes negros que eram fundadores da Igreja de
Deus em Cristo, conhecida como o berço do
reavivamento do pentecostalismo, então
separaram-se, e por esta razão surgiu-se então as
“Assembléias de Deus”. Porém num encontro de
concerto entre as duas raças, como prova de que
os brancos não são maiores que os negros, nem
os negros maiores que os brancos, mas que todos
somos iguais aos olhos de Deus e chamados a ser
servos, Jesus nos convida a termos “a toalha
sobre os braços”. Os americanos brancos
lavaram os pés dos negros e os negros lavaram os
pés dos americanos brancos e o nó foi desatado,
trazendo uma renovação pentecostal jamais
experimentada pelos crentes da época.
Os que reprovam tal ensino querem tomar o lugar
de Cristo, como Pedro quando disse: “Nunca me
lavarás os pés” (V 8), é como se este dissesse :
“Eu sei o que estou falando...” mas na realidade
se estremece quando Cristo diz: “ Se eu não te
lavar os pés, tu não tens parte comigo” (v. 8).
Quando todos os cristãos começarem a lavar os

pés uns dos outros, creio que não haverá homem
grande no arraial de Deus, as “estrelas do
evangelho”, darão lugar a luz do Espírito Santo
para agir, o orgulho não encontrará espaço;
quando aquele “grande presidente” de uma
Organização Eclesiástica “importante” puder se
abaixar, em todos os sentidos e lavar os pés aos
santos, então deixará de inventar pretextos com
argumentos que os libere de cumprir os
mandamentos bíblicos; Quando muitos
descerem de seus títulos nobres e deixarem de ser
servidos, de ser adorados, para servir aos
pequenos da forma mais humilde; Quando os
grandes líderes com seus grandes recursos que
foram conseguidos através dos humildes servos,
puderem perguntar aos menos favorecidos: Em
que posso servi-los? Quando não houver
discriminação em meio ao povo que se chama
povo de Deus, aí então vejo a igreja como Noiva,
que começa a se adornar a espera de seu noivo.
Aleluia!
Bispo: Hernandes Fernandes Filho
hernadespr@yahoo.com.br
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Templo Reformado
Metamorfose. E o que parece ter acontecido com o
templo de Bairro Elizabeth - BH
Há 3 meses atrás o templo mantinha um visual de
fachada não muito atraente principalmente aos
inconversos. A reforma faz parte do projeto de melhoria
das fachadas dos templos no Brasil, Não se pode
esquecer que nos somos
vistos da forma em que nos
apresentamos. A imagem
que terão de nós depende
também de nossa aparência
(Visual).
Parabéns ao pastor e a
igreja local pela iniciativa.

Escola Bíblica Dominical em Guine Bissau - África

O departamento de tradução com apoio do projeto O Brasil e a
minha cruz, enviou ao país de Guine Bissau materiais de escola
Bíblica e livros traduzidos ao português no mês de Outubro passado.
Também enviamos uma oferta para um projeto de evangelismo
Este pais e de fala portuguesa e tem se relacionado conosco em
busca de apoio espiritual. Estamos aguardando o parecer da
assembléia mundial para que possamos ter mais liberdade para
apoiá-los.

Dom Silvério

Um grupo de irmãos se uniu à igreja de Deus da Profecia
no mês de novembro passado.
Os irmãos liderados pelo Pr. Eli Moreira da Silva e
Andréia Amil Moreira, casal que pertenceu a igreja de
Deus da profecia no passado, tomaram a decisão de
congregar no templo da igreja no Bairro Dom Silvério
Belo Horizonte. O grupo está composto de vinte cinco
pessoas que já receberam instruções doutrinárias da IDP
durante todo o mês de dezembro e parte de janeiro. Agora
aguardam o momento de se fazerem membros da igreja
provavelmente no mês de março.
Damos as boas vindas a estes irmãos e cremos que o
desejo de Deus é que seu povo viva em unidade de
propósitos, doutrinas como um só corpo.

Convenção de
Crianças em Minas

13 crianças aceitaram a Cristo na 1ª convenção de crianças do estado
de Minas Gerais. A convenção aconteceu nos dias 27, 28 e 29 de
novembro em Betim onde mais
de 100 pessoas puderam
experimentar o favor do Espírito
Santo.
Ministrados pelas
secretarias regionais Irmã
Raquel e Irmã Mara, e com
auxilio do Pastor Daniel
perdigão e o supervisor regional
de MG Elias F. De Souza, que
puderam testificar de mais esta
experiência. Damos honras a
nosso Deus por mais esta vitória.

A IGREJA DE DEUS DA PROFECIA — R. Rio de Janeiro, 243/901 - Centro - BH - MG - 31 3241 2389 - www.igrejadedeusdaprofecia.com.br

Batismos

Deus! E muito lindo o que Deus tem feito durante este ano em todo
país e especialmente na cidade de Campo Belo. Toda honra seja
dada ao nosso Deus pela vida e esforço de nossa amada pastora
Isabel Maria juntamente com sua equipe da Igreja Local.
Em Nova Serrana também no dia 19 de dezembro, 3 pessoas
desceram ás águas batismais, e fora acrescentadas a igreja. Bendito
seja Deus pelo crescimento em todo Brasil.

Betim - MG
Em Jardim Alterosa Duas pessoas foram batizadas no dia 01de
novembro na igreja de jardim Alterosa. Este batismo e fruto de um
projeto de um trabalho de expansão na casa e na direção do irmão
Fernando Garcia.

Porto - BA

Bocaiuva - MG
Um ponto de pregação sob os cuidados do pastor Alvani de Souza
esta funcionando em “Cana Brava” município de Bocaiúva. Ali
uma irmã que é membro da igreja em Jardim alterosa se mudou para
esta localidade e em parceria com a igreja de Montes Claros, são
realizados trabalhos semanalmente. Algumas pessoas já foram
batizadas nio final do ano como fruto deste trabalho, e segundo as
informações obtidas através do Pr Alvani, já ganhamos um local
para a construção do templo, já que os trabalhos estão sendo
realizados no prédio da escola da comunidade. Oremos para que
este trabalho possa crescer e florescer.

A Igreja local do Poeto na divisa de MG/BA realizou um
avivamento no mês de outubro passado onde Deus operou de forma
tremenda. O pastor Jose Dias realizou seu 1º batismo local onde três
pessoas desceram as águas e foi acrescentada a igreja.
Uma das pessoas que passou pelas águas era uma irmã que servia a
comunidade através da igreja católica, hoje, convertida ao Senhor
está dando frutos junto ao pastor local.
O supervisor Nacional esteve presente com a comitiva formada por
sua esposa Maria Fernandes, pastor Osvaldo Rodrigues dos Santos
e pastor Hernandes Fernandes e sua esposa da cidade de Abaeté
MG. Na oportunidade as igrejas da região foram visitadas.

São Gotardo - MG
Em São Gotardo a igreja também avança! 3 pessoas foram
batizadas nas águas e acrescentadas a Igreja local. O pastor Darci
Lopez tem realizado um belo trabalho depois de a igreja ter passado
por uma fase delicada.

Campo Belo, e Nova Serrana - MG
A igreja local de Campo Belo MG continua a experimentar
tremendo avivamento.
Como está acontecendo em várias partes do país, Deus está
salvando vidas e trazendo ás a Igreja de Deus da Profecia. No dia 20
de Dezembro esta igreja realizou um grande avivamento batizando
6 pessoas novas convertidas nas águas. Na parte da noite 17 pessoas
foram acrescentadas à ao corpo de Cristo na Igreja local. Glórias a

Nordeste
Igreja em Destaque
Crescimento do ano ABAETÉ-MG.
A igreja local de Cerâmica na cidade de Abaeté foi a que mais se
destacou durante este ano em porcentagem de crescimento. Ao
inicio do ano convencional esta e igreja tinha apenas 13
membros e no fechamento do ano convencional. isto representa
um crescimento de mais de 200 % no ano convencional. no dia
03 de janeiro 3 pessoas foram batizadas nas águas e dia 31 de
janeiro mais 2 pessoas foram acrescentadas á igreja.
Cremos que esta visão precisa ser adotada por todas as igrejas no
Brasil.
Parabéns aos membros e ao pastor e família desta igreja local.

Em Recife aconteceu o 1º congresso regional de crianças da Igreja de
Deus da Profecia. Pelo menos 90 pessoas participaram do evento e
05 crianças aceitaram a Jesus Cristo como Salvador.
A igreja local de Bongi teve também sua 1ª participação na
caminhada evangelística pelos bairros (Mustardinha; Bongi e
Afogados) proclamando o nome de Jesus.
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Encerrada com grande vitória a 32ª convenção nacional da igreja de Deus da Profecia no
Brasil. Com a presença de aproximadamente 700 pessoas, isto representa uma participação
de 50% a mais que em 2008 onde a presença média foi de 350 pessoas. Esta convenção foi um
marco para o inicio de uma nova etapa da IDP já que em 2008 estávamos em uma posição
desconfortável administrativamente falando.
Ainda que haja algumas situações em pendências, podermos considerar que esta convenção
foi uma grande vitória. Com a presença marcante do supervisor geral Bispo Randall Howard
que pregou no sábado, dia 16 a noite sob o tema: “Rios de Deus”. Tivemos ainda mais três
pregadores; Pr Armando Silva da cidade de Castanhal-PA, que ministrou sob o tema “Nova
Geração.Uma nova Roupagem”, Pr Osvaldo R. Dos Santos da cidades de São Mateus ES
Ministrou sob o Tema; Uma geração com entendimento” e o Supervisor Nacional da Igreja
de Deus da Profecia Bispo; Hernandes Fernandes Filho que ministrou sob o tema: “Uma
geração temente a Deus e que influencia”. Mais de 14 pessoas foram batizadas com o
Espírito Santo, pessoas foram salvas pela pregação da palavra. A equipe de apoio ao
supervisor prestou um belíssimo trabalho. Segundo depoimento de vários irmãos e pastores,
a mais de quinze anos não havíamos tido uma convenção com este nível.
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INTERNACIONAL: CONFERÊNCIA SUL AMERICANA

Foi realizada com vitória a 1ª
conferência internacional para lideranças.
Que aconteceu no Hotel Termas de
Quinamavida - Maule, Santiago, Chile dos
dias 28 a 31 de Agosto. Tivemos uma
delegação de três representantes de nosso
país sendo: Hernandes Fernandes FilhoSupervisor Nacional; Maria de Sousa
Fernandes _ Esposa do Supervisor e líder
nacional para o DCP; Elias Francisco de
Sousa _ Supervisor de MG, e pastor em
Nova Serrana-MG.
Delegações de toda América do sul
representado por supervisores e pastores de
Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia,
Chile, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai,
Venezuela, lotaram o local do evento.
A conferência teve como finalidades:
1º Eleger candidatos para ocupar o cargo
de presbítero para a América do Sul.
(Apenas os Supervisores Nacionais e o
Supervisor Geral participaram)
Os nomes dos candidatos eleitos foram:
Gabriel E. Vidal, Francisco Alexandro
Lopes e Rafael Alvino.
Estes serão
apresentados ante a o presbitério
internacional na próxima Assembléia
Mundial, em Julho de 2010, onde será eleito
um deles que será o novo presbítero para

América do Sul.
2º Abordar temas importantíssimos
trazendo excelente expectativa de uma
visão ampla em nosso ministério.
Temas Abordados: P.E.S.C.A.D.O.R.E.
S - Modelo de Projeto de evangelização
adotado em Peru. Por: Bispo Rafael Alvino
- Supervisor de Peru. - A Visão da Igreja.
Por: Bispo Hand Howard Supervisor
Geral. - Ética Ministerial. Por: Bispo
Benjamim Feliz - Diretor Mundial de
Finanças e Publicações da Igreja de Deus da
Profecia. - Visão do Ministério de Jovens,
“Projeto ômega.” Por: Trevor e Aileen
Reid-Secretários Mundiais do
departamento de Jovens. - Teologia Como
Um Movimento: A jornada, a Teocracia da
Trindade. Por: Dr Hector Hortiz Diretor
Mundial do Centro de Liderança Bíblica. A Doutrina da Salvação e o Trabalho do
Espírito Santo Para os Dias de Hoje. Por:
David Bryan - Diretor de Alcance Mundial.
-A Visão da Pluralidade. Por: Bispo Hernan
Toledo_ Supervisor de Chile e Paraguai (
Interino).
Palestras Ministradas às esposas de
supervisores e pastores: * Sobrevivendo na
Casa Pastoral * Quem Sou? Por: Cathy
Paine, Bess Howard e Diana Garcia. E três

excelentes mensagens ministradas por:
Cathy Payne-Dir. Mundial das Damas;
David Bryan - Dir. de Alcance Mundial
(Missões).
A conferencia foi encerrada no
tabernáculo com uma mensagem
ministrada por Randall Howard Supervisor Mundial com ministração de
orações aos jovens com a visão de um novo
chamado. Ao final louvores foram entoados
num clima de muita festa.
Supervisor Nacional Ministra em
uma igreja em Santiago-Chile
O supervisor Nacional Juntamente
com sua esposa e o supervisor regional
de MG estiveram visitando uma das
igrejas locais em Santiago-Chille, uma
congregação simples porem cheia do
Espírito Santo e com uma receptividade
sem comparação.
Após a ministração da palavra pelo
Bispo Hernandes F.Filho, a igreja
recebeu uma tremenda unção através do
Espírito Santo. Vários irmãos foram
visitados de forma especial falando em
línguas e jubilando-se no Senhor.

Ministros são reconhecidos
Os Ministros Credenciados da Igreja de Deus da Profecia foram
reconhecidos e homenageados no dia 17 de janeiro durante a convenção
nacional.
A homenagem se deu por considerar a bravura e persistência de cada um
pelo tempo dedicado em seu ministério.
Cada ministro recebeu um prêmio de reconhecimento em dois tamanhos
diferentes. Os maiores são os ministros com mais de 10 anos de licença.
A homenagem nos traz a memória que o mais importante não é como se
começa o ministério, e sim como se termina o ministério. Devemos iniciar
bem, executar melhor e terminar com vitórias. Nossa boa historia
incentivará e ajudará a traçar o perfil do ministério da nova geração.
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Agenda internacional

SOCIAL

Congresso Internacional para Jovens

Janeiro
01/01-Juscelino Oliveira-MG
09/01-Alvanir Ferreira-MG
10/01-Serafim Francisco-SP
15/01-Antenor Vicente-ES
16/01-Mário Gualberto-SP
17/01-Maria S.Souza Fernandes
24/01-Maria da Paz Ricardo-SP
30/01-Antônio Inês Barbosa-ES
Fevereiro
01-02-Nilda Reginalda Torres-SP
08/02-Jonas Silva-RN
08/02-Fernando Garcia-MG
11/02-Crusvaldino Geraldo de Carvalho-MG
12/02-Osvaldo R. Dos Santos -ES
13/02-Elizabeth Etevalde da Silva-MG
13/02-Jamilson Pereira-MG
19/02-Valter Barbosa-ES
Março
20/03-Claudionor Rodrigues das Neves-BA
29/03-José Nunes-RN
29/03-Jaksom Tonoly-ES
31/03-Íris de Oliveira Bertoldo-MG

19 a 21 de Fevereiro ( Venezuela)

Congresso Internacional para Jovens
5 a sete de Março ( Peru )

Escola de estudos práticos e avançados
25 a 28 de Março (Argentina)

Escola de estudos práticos e avançados
28 Abril a 02 de Maio (Venezuela)

Agenda nacional
Escola de Estudos Práticos e Avançados
03 a 07 de setembro

Aniversariantes
Parabéns!

Agenda regional

Se você está aniversariando e não apareceu
aqui, comunique-nos por favor, será um
prazer tê-lo em nossa agenda.

Rio Grande do Norte:
Cruzada Evangelistica Março

Parabéns ao pastor João Maria

Pernambuco:

que a partir de Fevereiro
compõe o quadro de supervisores de região

Cruzada Evangelística-Março

Parabéns a equipe de apoio a
nossa convenção nacional 2010,
que fez um brilhante trabalho

São Paulo:
Evangelismo em Barueri- 14 de Fevereiro
Fevereiro /2010

Campanha nacional de

conscientização do dízimo
100% dos membros
como dizimistas e ofertantes.

S.O.S Haiti

Parabéns aos irmãos de Castanhal - Pará
Que obtiveram o maior numero de participação
por igreja em distância na nossa convenção
nacional.16 pessoas participaram.

Índice de crescimento no Brasil.

Campanha Nacional de apoio aos irmãos Haitianos

Igreja de Deus da profecia demonstra crescimento real de mais de 10% no
ano convencional. Se desconsiderássemos o numero elevado de pessoas
que foram excluídas, a porcentagem de crescimento seria elevada a mais
Parabéns Pra. Maria Fernandes 17/01
de 15% .
O amor para com as almas e a paciência no momento de tomar decisões
nas reuniões poderá amenizar o numero das exclusões e trazer cura as
almas que estão fracas na fé.

O Haiti Tem Pressa…
“A Fé sem Obra é Morta”

(Para doar qualquer quantidade,
basta depositar na seguinte Conta)

Agencia 081 Conta 0156545-1
em nome de “Associação Pão da Vida”

Agora doando $2,00 mensal

Vem ai CLB 2010.

Escola de Estudos Práticos e Avançados

03 a 07 de Setembro de 2010.
Faça já sua inscrição!

Procure o impulsionador de sua igreja local
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