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“SACODE O PÓ E LEVANTA-TE”
Sacode-te do pó, levanta-te, e assenta-te, ó Jerusalém:
solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião (Is 52.2)
Precisamos entender de maneira consciente o
que as palavras sacode o pó e levanta-te
representam para nós, e, principalmente
quando aplicamos na vida espiritual.
Sacode o pó: eliminar sujeira espiritualmente:
1Co 6:9: Não sabeis que os injustos não hão
de herdar o reino de Deus?; 15:5: E agora
digo isto, irmãos: que a carne e o sangue não
podem herdar o reino de Deus, nem a
corrupção herdar a incorrupção. Levante-te
através de Cristo lado a todo com Ele. Veja
João 14:15-21.
Vivemos em uma época em que as pessoas
querem seguir a Jesus, mas ainda querem
praticar pecados e se envolver nos prazeres
deste mundo (Veja 2Ts 1:8).
Sabemos que não há tempo a perder. Ef 5:16
e 17- Remindo o tempo; porquanto os dias são
maus...
- Estamos nos últimos dias, como o Israel de
Deus devemos santificar nossas vidas. 1Pe
1.16: Mas, como é santo aquele que vos
chamou, sede vós também santos em toda a
vossa maneira de viver...
Fl 2:5 - De sorte que haja em vós o mesmo
sentimento que houve também em Cristo Jesus
- Precisamos estar em harmonia com Cristo
e sua palavra. Se vós estiverdes em mim, e as
minhas palavras estiverem em vós, pedireis
tudo o que quiserdes, e vos será feito.
- Porque não sabemos que hora, dia, mês e
ano que Jesus virá buscar sua Igreja. Mc
13:1-13 - ...Dize-nos, quando serão essas
coisas, e que sinal haverá quando todas elas
estiverem para se cumprir. E Jesus,
respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai
que ninguém vos engane; Porque muitos virão
em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo; e
enganarão a muitos. E, quando ouvirdes de
guerras e de rumores de guerras, não vos
perturbeis; porque assim deve acontecer; mas
ainda não será o fim... ...Mas olhai por vós
mesmos, porque vos entregarão aos concílios
e às sinagogas; e sereis açoitados, e sereis
apresentados perante presidentes e reis, por
amor de mim, para lhes servir de testemunho.
Mas importa que o evangelho seja
primeiramente pregado entre todas as nações.
Quando, pois, vos conduzirem e vos
entregarem, não estejais solícitos de antemão

pelo que haveis de dizer, nem premediteis;
mas, o que vos for dado naquela hora, isso
falai, porque não sois vós os que falais, mas o
Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o
irmão, e o pai ao filho; e levantar-se-ão os
filhos contra os pais, e os farão morrer. E
sereis odiados por todos por amor do meu
nome; mas quem perseverar até ao fim, esse
será salvo.
- Devemos nos preparar. Amós 4.12 ...prepara-te, ó Israel, para te encontrares
com o teu Deus. Cristo virá buscar sua Igreja.
Ef 5.27 -Para a apresentar a si mesmo igreja
gloriosa...
- Cristo quer e está edificando a Igreja. Ef
5.13-18
Mas todas estas coisas se
manifestam, sendo condenadas pela luz,
porque a luz tudo manifesta. Por isso diz:
Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre
os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto,
vede prudentemente como andais, não como
néscios, mas como sábios, Remindo o tempo;
porquanto os dias são maus. Por isso não
sejais insensatos, mas entendei qual seja a
vontade do Senhor. E não vos embriagueis
com vinho, em que há contenda, mas encheivos do Espírito;
Sl 157.1 - Se o SENHOR não edificar a casa,
em vão trabalham os que a edificam; se o
SENHOR não guardar a cidade, em vão vigia
a sentinela.
- E Ele quem constituiu os bispos para
apascentar seu povo (ovelhas). At 20:28 Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho
sobre que o Espírito Santo vos constituiu
bispos, para apascentardes a igreja de Deus,
que ele resgatou com seu próprio sangue.
- Somos muitos membros e formamos um só
corpo.
- Devemos estar unidos sacudindo de nós
toda crença, desprender de todo dissensão.
1Co 1:10-30 - Rogo-vos, porém, irmãos, pelo
nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais
todos uma mesma coisa, e que não haja entre
vós dissensões; antes sejais unidos em um
mesmo pensamento e em um mesmo parecer.
Mt 12.50 - Porque, qualquer que fizer a
vontade de meu Pai que está nos céus, este é
meu irmão, e irmã e mãe.
- Todos dizem Senhor, Senhor. Mt 7.21-23 -

Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor!
Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz
a vontade de meu Pai, que está nos céus.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor,
não profetizamos nós em teu nome? E em teu
nome não expulsamos demônios? e em teu
nome não fizemos muitas maravilhas? E então
lhes direi abertamente: Nunca vos conheci;
apartai-vos de mim, vós que praticais a
iniqüidade.
Ef 4.1-6 - Rogo-vos, pois, eu, o preso do
Senhor, que andeis como é digno da vocação
com que fostes chamados, Com toda a
humildade e mansidão, com longanimidade,
suportando-vos uns aos outros em amor,
Procurando guardar a unidade do Espírito
pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só
Espírito, como também fostes chamados em
uma só esperança da vossa vocação; Um só
Senhor, uma só fé, um só batismo; Um só Deus
e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por
todos e em todos vós.
A Igreja do Senhor não está precisando de
templos grandes, bonitos movimentos etc.
Mas de mergulhar debaixo das potentes mãos
do Todo-poderoso, Jesus, o Alfa, o Ômega,
Onisciente. Onipotente, Reis dos Reis, Senhor
e Mestre, que governa o céu e a terra, Ele
esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se e despiu
de sua glória ao vir a este mundo em forma
humana. “Por um pouco se faz menos que os
anjos” (Hb 2:9). Vemos, porém, coroado de
glória e de honra aquele Jesus que fora feito
um pouco menor do que os anjos, por causa da
paixão da morte, para que, pela graça de Deus,
provasse a morte por todos.
Deixemos nosso orgulho, nossa
desobediência, antes, éramos escravos de
Lúcifer, estávamos condenados à morte. Mas,
por meio da humildade e da obediência, Jesus
nos libertou da escravidão do Diabo, restaurou
a nossa comunhão com o Pai e deu todos os
direitos de ter acesso ao Pai.
João 1.12
Mas, a todos o quantos o
receberam, deu-lhe o poder de serem feitos
filhos de Deus, aos que crêem no seu nome.
“Sacode-te do pó e levanta-te, clama a mim e
anunciar-te-ei.”
Prª Ruth de Sousa - Mustardinha Recife- PE
Texto pesquisado na Bíblia da Mulher; Bíblia Thompson;
Dicionário Bíblico.
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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.

Uma palavra do

Presidente
P

o s s i v e l m e n t e m u i t a s de sua vida?
pessoas estejam entrando
É preciso mais. Não basta
num novo ano sem trazer reconhecer a necessidade ou a
uma nova vida. A mudança do urgência da mudança. Através da
calendário apenas, não nos torna Palavra de Deus somos convidauma pessoa com novidades de dos a agir todos os dias. Isto sigvida. Os dias poderão passar e as nifica que devemos realizar exercondições pocícios espiridem permanetuais, possibili“E
não
vos
conformeis
cer inertes.
tadores de recom este mundo,
novação e forUm ano nomação
de uma
mas trasformai-vos
vo deve seguir
nova pessoa
com atitudes
pela renovação do
novas e inovavosso entendimento...” em Cristo. Orações, jejuns,
doras, mentes
(Rm 12.2).
leituras disnovas, e, nova
ciplinadas da
postura que
Bíblia,
participação
constante e
poderão fazer a diferença no meio
em que vivemos. Mais que um ativa na igreja e práticas de boas
Ano-novo, desejamos que todos obras, são alguns exemplos do que
possam usufruir, com Deus, de podemos fazer.
uma nova vida!
Estas iniciativas trarão
Para tal, será necessária uma fortaleza a alma, tonifica o
tomada de consciência profunda coração, sustentam o corpo,
de quem fomos, somos. Somente fundamentam os relacionamentos,
uma atitude verdadeira de nutrem o espírito e fomentam a
sondagem, com a ação do Espírito comunhão com Deus e com as
Santo entre nós, possibilitará a pessoas.
revisão de gestos,
Neste Ano de 2009, desejo que
valores, desejos e possamos ter mais comunhão, um
compromissos amor verdadeiro para um grande
que precisam mover do Espírito Santo.
sofrer transformações. Afinal,
Avançar sempre,
quem não reconhece que
Cordialmente
precisa
mudar
Bispo Hernandes Fernandes Filho
importan
tes áreas
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ENTREVISTA
O DESPERTA entrevistou o Secretário Nacional de
Acampamentos da Igreja de Deus da Profecia no Brasil
Pastor Ozéas Soares da Mota e sua esposa Marlucia Mota.
Veja aqui o que eles pensam para o acampamento nacional
de jovens e adolescentes de 2009:
DESPERTA: O acampamento de 2007, na avaliação de todos os que
participaram, foi uma bênção. Qual é sua expectativa para o
acampamento de 2009?
Sec. Nac.: A nossa expectativa é que o acampamento de 2009 seja
ainda melhor, pois estamos nos preparando com mais
antecedência para o mesmo e as “falhas” que possivelmente
tenhamos cometido, no de 2007, teremos condições de evitá-las
desta vez. Até porque, agora teremos melhores instalações e o que
nos foi deficitário, agora com esta melhor estrutura será
importante para a recepção e comodidade dos nossos acampados.
DESPERTA: Quantas pessoas estão sendo esperadas para este
acampamento?
SN: Hoje, como eu disse, contamos com uma ótima estrutura para
a realização deste acampamento, pois poderemos receber até 930
jovens, onde os mesmos terão camas com colchões individuais,
além de todas as condições necessárias para se ter um ótimo
acampamento. Assim sendo, o nosso alvo é de 600 jovens neste
evento. Mas é um alvo, que almejamos muito, ultrapassá-lo.
DESPERTA: O tema escolhido pelo departamento e "Despertando
vocações". Que mensagem afinal o acampamento de 2009 quer
passar aos jovens e adolescentes desta geração?
SN: Nós estamos vivendo novos tempos na IDP no Brasil como
tem dito o nosso Bispo Hernandes e a secretaria nacional de
acampamentos, também esta vivenciando isto. E queremos
através deste tema, levar os jovens a descobrirem suas reais
vocações, pois creio que neste acampamento novos pastores,
novos lideres de departamentos, ministros etc, surgirão através
das palestras que serão ministradas. Pois cremos que haverá uma
explosão ministerial na vida dos jovens aqui no Brasil, a partir
deste acampamento.
DESPERTA: Embora o acampamento esteja intitulado
"Acampamento nacional de jovens e adolescentes" de fato, mais
pessoas poderão participar, e se outras pessoas podem participar,
que atividades haverá para elas no acampamento?
SN: Quando falamos jovens e adolescentes, não estamos
restringindo participação, até porque, entendemos que ser jovem,
não se caracteriza pela idade, mas sim, pela espontaneidade em
participar, sejam pessoas adultas, crianças, enfim, não importa,
todos podem e devem participar. Queremos ter um acampamento
recheados de atividades e certamente satisfará todas as faixas
etárias participantes.
DESPERTA: Você tem participado de outros acampamentos nas
regiões. Que avaliação você que faria desses acampamentos e
que proveito espiritual têm tido os nossos jovens que participam
dos mesmos?
SN: Sim, tenho tido o privilegio de participar dos acampamentos
regionais, e posso dizer que os mesmos, têm sido de muita bênção
para a nossa juventude. Podemos perceber o desejo de
crescimento existente no meio dos nossos jovens, o agir do
Espírito de Deus, e acima de tudo, a interatividade em se fazer
novos amigos. Sem dúvida, posso garantir que em todas as
regiões, onde realizamos o acampamento regional, houve um
crescimento e um despertamento nas igrejas locais, e

principalmente na vida dos jovens com o desejo de participarem
de novos eventos, e assim, teremos uma ótima oportunidade, de
termos jovens de varias regiões, neste acampamento nacional.
DESPERTA: Que projetos você tem para o ano convencional que
segue a após o acampamento nacional?
SN: Creio que 2010, será um ano muito importante para a IDP no
Brasil, pois certamente na nossa convenção nacional teremos
vários destes nossos jovens sendo nomeados para cargos
importantes em suas igrejas locais, nas regionais e certamente até
nacionalmente. Pois são jovens de uma capacidade muito grande,
e este sem dúvida, será o nosso maior projeto, como secretário de
acampamentos para o ano convencional, ver com êxito a
nomeação de vários destes jovens.
DESPERTA: Deixamos este espaço para você dar sua palavra de
incentivo às igrejas leitoras deste informativo.
SN: Quero aproveitar este espaço tão maravilhoso para nós da
igreja de Deus, para incentivar você amigo leitor a participar deste
evento, pois tenho certeza que o mesmo será um divisor de águas
na vida daqueles que dele participar, temos buscado de Deus algo
novo para realizarmos neste acampamento e além da estrutura que
já contamos, queremos ter ali, um projetor de filme para sessão de
cinema, Karaokê, jogos, um possível torneio de futebol, piscinas,
inclusive para as crianças, e além do mais, o mais importante, que
é o despertamento vocacional de todos os acampados. Você não
pode ficar de fora deste evento, fale com o seu pastor e lembre-se
que fazendo a sua inscrição até o dia 10 de janeiro de 2009 você
terá um desconto, não perca tempo faça já a sua inscrição e se
garanta neste que esperamos ser o maior e mais proveitoso evento
jovem já realizado, e lembre-se o de 2007 foi maravilhoso... mas
com a sua participação, este de 2009, será ainda melhor.
DESPERTA: Agradecemos sua gentileza em cooperar com o
DESPERTA , e desejamos que este seja um dos maiores eventos
na área de acampamentos já realizados no Brasil.
SN: Eu é que agradeço o privilégio de falar-lhes, e por este espaço
tão importante cedido a esta secretaria, Deus vos abençoe
ricamente e que o DESPERTA possa crescer cada dia mais.
Parabéns a toda Equipe pelos excelentes trabalhos realizados, e
aproveitando o ensejo, desejamos a todos os amigos leitores um
feliz natal e um 2009 de muitas realizações.
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Convenção no Sul da Bahia Convenção Nordeste Natal

Nos dias 6,7 e 8 de novembro,
Rio Grande do norte realizou a
9ª convenção regional. Com o
Nos dias 11 e 12 de outubro aconteceu no Sul da Bahia a 5ª
tema: “Sacode o pó, e levantaconvenção regional da Igreja de Deus da Profecia, onde Deus
te”, a convenção aconteceu no
derramou chuvas de bênçãos sem limites. A convenção aconteceu na
templo de Redinha onde
câmara dos vereadores da cidade de Itamaraju-BA, sob o tema: “A
pudemos experimentar o
Unidade do Espírito”.
melhor de Deus. Alem dos
Pelo menos de 100 pessoas participaram do evento, além de
pastores e irmãos da região ,
representantes da sede nacional.
também houve a cooperação
Também recebemos vários irmãos de outras igrejas evangélicas da
dos irmãos de Aeroporto e Mustardinha em Recife-PE. A convenção
região.
também contou com presença do supervisor nacional e sua esposa, a
Jornais da cidade noticiaram o evento e foram dadas entrevistas as
supervisora do estado de São Paulo, Nilda Torres, Supervisor de
principais rádios da região onde pudemos divulgar o propósito de
MG, Pr Elias Francisco e Secretária Nacional de Damas, Iris
nosso ministério.
Bertoldo.
Neste evento 8 pessoas foram batizadas nas águas trazendo ainda
Na oportunidade o Supervisor Nacional ofereceu um jantar especial
mais fortalecimento à igreja. A região é de responsabilidade do
aos pastores da região.
supervisor Osvaldo Rodrigues dos Santos. Deus está trazendo um
Ruth Ribeiro
grande despertamento no Brasil.
Pr Osvaldo Rodrigues

Dia das crianças
A igreja de Deus da Profecia
valoriza o ministério das crianças
dando suporte e incentivo aos lideres
locais para que tenhamos bons
líderes
no futuro no nosso

ministério. Varias igrejas tiveram
atividades com suas crianças dando
a elas ensinos promovendo teatros
infantis, distribuindo presentes e
lhes ensinando a palavra na sua

linguagem.
Cremos que a participação das
crianças é muito importante no culto
pois é o valor que a elas damos hoje
que definia seu ministério amanhã.
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Uma igreja, ou pessoa, que não se
preocupa com evangelismo e missões
pode não ter nascido de novo .
Este é o pensamento do supervisor
nacional, Hernandes Fernandes Filho. A
visão da Igreja de Deus da Profecia está
gabaritada dentre outros propósitos

essenciais, o de pregar o evangelho de
salvação aos perdidos, ensinando a palavra
de modo completo. O projeto “O BRASIL É
A MINHA CRUZ” é um parceiro fiel ao
departamento de evangelismo e missões.
Damos graças ao Senhor pela vida de
nosso irmão Fernando Garcia, membro da

Avivamento em Abaeté, 11 almas salvas!
Nos dias 18 e 19 de Outubro, a
região de Minas Gerais promoveu
um trabalho de evangelismo e
avivamento na cidade de Abaeté.
Com participação de irmãos de
BH, Nova Serrana, o avivamento
trouxe um resultado de 11 almas
ganhas para o reino de Deus.
No sábado pela manhã todos os
irmãos presentes participaram de uma palestra de “como
evangelizar as almas”, na parte da tarde grupos de evangelismo
saíram pelas ruas da cidade para colocar em prática a aprendizagem.
O supervisor Regional, Elias Francisco de Souza foi quem
direcionou o evento tendo apoio do pastor local Hernandes
Fernandes e sua esposa .
Durante o evento o supervisor Regional fez referências ao pastor
por ser um dos pastores mais experientes da Igreja, e ter colaborado
na abertura de mais de cinco obras em todo país. Oremos pelo Pastor
Hernandes Fernandes (pai) e por sua esposa Elza Maria Fernandes,
Também pela cidade de Abaeté que e tão carente do evangelho. O
histórico desta cidade nos apresenta muitos problemas de famílias
dilaceradas envolvidas em situações como incestos, poligamias
muita prostituição e outros.
Queremos profetizar que Abaeté pertence ao Senhor Jesus!

igreja em Betim-MG, líder nacional do
Projeto. Através deste projeto temos
mantido financeiramente dois obreiros no
campo, temos, também, ajudado em
construções de templos e aquisição de
terrenos...

Bahia sul recebe veículo
para desempenho da obra
No dia 12 de outubro a região sul
da Bahia recebeu das mãos do
supervisor nacional um veículo
para facilitar o desempenho da
obra na região. Este veículo foi
adquirido através do projeto O
Brasil é a minha Cruz,
administrado pelo escritório
nacional em parceria com o
supervisor de região Osvaldo
Rodrigues dos Santos, levando
em consideração as distâncias
percorridas entre uma e outra
igreja e missão,este veículo vem
ajudar no deslocamento dos obreiros dando melhores condições do
desempenho da obra nesta região.
Esta é mais uma aquisição com recursos do projeto o Brasil é a
minha cruz.

Aquisição de 2 terrenos no sul da Bahia
O Sul da Bahia é hoje uma das regiões que
vive um momento de avanço na obra
ministerial. Temos igrejas em Itamaraju,
Palmares Prado, Nova Esperança, Corubal,
Guarani, Aldeia Alegria Nova, “tribo
indígena pataxó”, Teixeira de Freitas.

O Senhor nos deu vitórias ao possuirmos 2
terrenos na região para construção dos
templos. Em Prado temos comprado um
terreno com aproximadamente 600m2 lotes
estes bem próximos da praia.
A missão de Guarani também adquirir seu

próprio lote e segundo o pastor Jorge
Ferreira do Carmo, as construções se
iniciariam no mês de dezembro. Graças ao
Senhor pela vida dos pastores Claudionor
Rodrigues e Jorge Ferreira.
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Convenção nacional
de crianças em São Paulo
tem grande resultado

Encontro missionario na Pampulha
No dia 26 de outubro aconteceu
o 1º encontro missionário da
região de Minas. 87 mulheres de
várias igrejas participaram, e
durante todo o dia houve
ministrações de palestras e
dinâmicas pela líder nacional de
damas, Pra. Iris Bertoldo,
também houve uma palestra
muito importante sobre a
responsabilidade missionária pela Miss. Yorcelli Patrícia “do
México”. Uma visita que muito nos deixou feliz foi a presença da
pra. Helena Lucia que participou do evento e muito nos trouxe
alegria. O evento foi promovido pela líder Regional das Damas Pra
Maria Senhora de Sousa e com o apoio dos supervisores regional e
nacional. Os varões deram sua colaboração fazendo um delicioso
café da manhã, e almoço para servir as damas.
Maria Senhora de Souza Fernandes - Lider Regional das Damas MG

Quatro ônibus ,vários carros. 95 Crianças e 195 adultos e
jovens,.lindas mensagens pregadas pelos pequeninos, almas salvas
e reconciliações. Estes são alguns dos resultados obtidos na 1ª
convenção nacional de Crianças da IDP no Brasil. O evento
aconteceu nos dias 21, 22 e 23 de novembro em Guararema SP.
Lindas mensagens, muito louvor adoração alem de brincadeiras e
diversões.
Nosso objetivo é levar as crianças a entenderem o seu valor como
servos do Senhor.
Cremos que a mesma unção que opera nos “grandes” pregadores e
pastores, também opera na vida de nossas crianças quando estas são
reconhecidas pelo ministério e se deixam ser usadas por Deus.
Maria da Paz S. Torres Ricardo - Sec. Nacional das Crianças

Oito batizados e acrescentados
no sul da Bahia

Oito pessoas foram batizadas nas águas na cidade de Itamaraju no
dia 12 de outubro trazendo ainda mais fortalecimento à igreja nesta
região. Deus está trazendo um grande desperta mento no Brasil.
Estamos abrindo mais 2 missões na região de canavieiras
aproximadamente a 200Km de Itamaraju.

Confraternização

Jantar
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14 acrescentados
em Nova Pampulha

A igreja continua
crescendo em MG!

Fotos de batismo em S Familia.

No dia 26 de outubro, mês de
impulso missionário, a igreja de
Deus da Profecia da Pampulha
vive um grande despertamento.
Na parte da manhã foi celebrado
um grande culto de batismo
onde 8 pessoas desceram às
águas sendo 5 da igreja local e 3
da igreja do bairro Lagoa Neves-MG, na direção do pastor
Cláudio Vieira de Barros.
Os batizados também
participaram na mesma manhã da Santa Ceia com os irmãos. Ao
todo cerca de 90 pessoas participaram da ceia. Um almoço de
confraternização foi oferecido pelo pastor local e pudemos ver a
alegria no rosto de cada irmão.
Na parte da noite, a igreja da Pampulha recebeu mais 14 novos
membros pela ministração do pacto passando de 68 para 82
membros.
A igreja do bairro Lagoa também acrescentou seus 3 novos
membros .
Este avivamento tem contagiado todo nosso Brasil e cremos que
nosso pais está se preparando para o melhor. Glórias a Deus!

Mais duas almas batizadas na igreja da Sagrada Familia
BH. O batismo aconteceu no dia 27 de dezembro no
templo da IDP da Pampulha. A pastora Elizabethe
realizou a cerimônia e acrescentou os novos membros na
igreja local de Sagrada Familia.
Nova Serrana tambem batizou mais 2 pessoas no dia 21
de dezembro. O batismo realizado pelo supervisor
regional Elias Francisco trouxe grande renovo a igreja
local.
Campo Belo, Pra. Isabel Maria, tambem continua a
crescer. No dia 7 de dezembro mais 3 pessoas desceram
as águas batismais e foram acrescentadas à igreja.
Deus continue abençoando Campo Belo.
Dia 14 de dezembro batismo distrital em São Mateus - Pr
Ozeas Soares. 5 batizados e acrescentados. E em Barra de
São Francisco - Pr Josué Barbosa - 5 pessoas batizadas e
acrescentadas. Rio do campo - PR - Josué Barbosa - 1
pessoa batizada e acrescentada. Água doce do Norte – Pr
Givanildo - 1 pessoa batizada e acrescentada.
Dia 28 de Dezembro, também em São Mateus - Pr Ozeas
- 2 pessoas batizadas e acrescentadas.

Pr Hernandes F.Filho

Templo de
fazenda Empedrado
reformado

Templo de
Itamarati
reformado
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Agenda nacional
A c a m p a m e n to
!
n a c i on a l
se
e
r
a
ep
d e j ove n s e
Pr
adolescentes
9, 10, 11 e 12 de abril de 2009 — Mateus Leme - MG

Sítio Pousada do Rei
Informações Escritório nacional ou Pr. Ozeas Soares

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

Campanha de Missões Março
Missões nacionais/mundiais está no
coração de quem já nasceu de novo!

21 dias de jejum e oração
em prol do crescimento e fortalecimento
da igreja no Brasil e no Mundo

1 a 21 de janeiro de 2009
Participe!!

Agenda regional
Convenção Regional
de Minas Gerais
23, 24 e 25 de Janeiro de 2009
Sitio pousada do Rei
Mateus Leme - MG
Contatos 0xx37 3763-7825 falar com Pr Elias Francisco.

APAREÇA!
Envie noticias de sua região ou
igreja local para o “DESPERTA”,
e divulgaremos com todo carinho.

SOCIAL
Janeiro
09 - Alvaní Ferreira – Betim-MG
10 - Serafim Francisco – Mogi das Cruzes-SP
15 - Antenor Vicente – Vila Velha-ES
16 - Mario Gualberto – Vl Missionária-SP
17 - Maria de Sousa Fernandes - Contagem-MG
24 - Maria da Paz – Jacareí-SP
29 - Ozeas Soares – São Mateus-ES
30 - Antonio Inez Barbosa – Guaraparí-ES
Fevereiro
01 - Nilda Reginalda Torres – Mogi das Cruzes-SP
08 - Jonas Silva – Golandin-RN
11 - Crusvaldino Geraldo – Sabará-MG
12 - Osvaldo Rodrigues dos Santos – S. Mateus-ES
13 - Elizabeth etevalde – Belo Horizonte-MG
13 - Jamilson pereira – Machado Mineiro-MG
19 - Valter Barbosa de Matos – Vila Velha-ES
Março
20 - Claudionor Rodrigues das Neves – Palmares-BA
29 - José Nunes da Silva – M. Luiza-RN
29 - Jakson Tonolli – Serra-ES
31 - Iris Oliveira Bertoldo – BH-MG

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

“Já não vos chamo servos, porque o
servo não sabe o que faz o seu senhor;
mas tenho-vos chamado amigo” (Jo 15:15)
No mês de dezembro passado foi
dedicado à família pastoral.
O pastor é aquele que luta, estuda, prega,
leciona, visita, aconselha, admoesta,
sofre, ora pela madrugada, dirige o culto,
administra os negócios da igreja, mas,
também é pai, esposo, “esposa”, chefe de
família, trabalhador. Uma pessoa digna de
respeito e reconhecimento.
Graças por seu trabalho e dedicação, meu
amigo!
Quero parabenizar todos os pastores da
IDP no Brasil pelo seu mês.
Bispo Hernandes Fernandes Filho

PROJETO

O BRASIL É
A MINHA CRUZ
S E J A U M S U S T E N TA D O R D O E VA N G E L I S M O N A C I O N A L
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