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Uma palavra do Presidente
Estamos chegando juntos para estudar

Venha

teu

13
de
junho
Uma data marcante para a história da IDP.

LIÇÕES BÍBLICAS PARA ESTUDOS EM PEQUENOS
GRUPOS OU CLASSES DOMINICAIS
Elaborada com materiais e recursos
pentecostais para guiar você a um
entendimento mais profundo sobre
Jesus e como fazê-lo Senhor
de sua vida.

Atenção:
Vem aí a revista do
próximo trimestre
Ago/Set/Out de 2009!!
Com três temas
marcantes:

A providência
Divina no êxodo,

106 ANOS

A guerra Espiritual,

DA IGREJA DE DEUS

DA PROFECIA

A adoração

Parabéns!
Revista do estudante e Guia do professor
já disponíveis!
Peça já o seu!
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E

m 13 de junho a Igreja de Deus da Profecia completou 106
anos. Na realidade há um pouco mais de tempo considerando
os princípios da história.

“Durante os últimos anos do século XIX, tornou-se aparente

para alguns que havia a necessidade real de voltar aos princípios ou
normas da Bíblia. Eles foram convencidos de que os costumes do
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“Levanta-te, resplandece, porque já vem
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homem haviam passado a ser, em muitos casos, o princípio
predominante em muitas congregações, em oposição à Bíblia. O
pequeno grupo que se congregava na Capela de Barney Creek,

Sede:
R. Cel. Murta 814, Bairro Xangrilá - Contagem MG

Condado de Monroe, Tennessee, preocupou-se com o assunto de

Visite nossos Sites:

voltar à realidade da vida Espiritual...”

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

“Dez anos após a formação da União Cristã desatou-se um
poderoso avivamento do outro lado da linha que divide o estado do
Condado de Monroe, TN e do condado de Cherokee, Carolina do
Norte. Os evangelistas do avivamento foram três homens da mesma
localidade da “União Cristã”. Willam Martin, Joe Tipton, e Milton
McNabb proclamaram a mensagem da salvação, incluindo a
santificação subseguinte a justificação. Reunindo-se nas ladeiras
durante o dia e a noite na escola Shearer, a comunidade dos Campos
do Arroio, assistia em boas proporções aos serviços para ouvir a
mensagem dos evangelistas...”

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.

Este é um princípio de uma linda história de nosso ministério. A
igreja de Deus da Profecia tem se amadurecido através dos anos
andando na luz de seu melhor conhecimento e habilidade, alcançando
mais de 132 nações por todo o mundo.
A igreja de Deus jamais perdeu sua essência, ao contrario tem
procurado a cada dia viver a palavra genuína, zelando da sã doutrina e
guiando os povos até ao arrebatamento. A igreja completa seus 106
anos com muitas vitórias também no Brasil ampliando sua visão para
o alcance de almas, discipulando e formando ministros para o
desempenho da obra do Senhor.
Parabéns Igreja de Deus
Conheça a história de nosso ministério
através dos Escritórios Internacionais,
www.cogop.org ou através do nosso Escritório
Nacional em Belo Horizonte.
Bispo Hernandes Fernandes Filho
Supervisor do Brasil
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ENTREVISTA
O DESPERTA entrevistou o secretário nacional do ministério da família,
José Saturnino Filho, sobre a família;
DESPERTA: Como
secretário nacional
do ministério da família, qual é sua definição
do contexto Bíblico “família”?
SN: A minha definição é exatamente a
definição da palavra, que define Família
como a relação de pessoas na mesma casa
como pai, mãe e filhos ou pessoas
aparentadas do mesmo sangue. Existindo a
Família elementar, que é constituída pelo pai
e pela mãe. Família por extensão que é
constituída por duas ou mais famílias e a
família nuclear, onde o meu coração e o meu
entendimento concluem que o chefe desta
família, é Jesus!
DESPERTA: Vivemos em tempos onde a
degradação familiar está crescente. O que se
atribui a este acontecimento?
SN: A degradação da família deixou de ser
noticias e está ai próximo a nós, o que no
passado bem próximo ouvíamos dizer de
esfacelamento de famílias, hoje podemos
testemunhar com os nossos próprios olhos,
dentro de nossas famílias e dentro de nossas
congregações.
Eu atribuo isto, à confirmação da palavra,
Mt 24:12 ¨Por se multiplicar a iniqüidade, o
amor de quase todos se esfriaria.¨ E onde não
há Amor, certamente a intolerância, a falta
de compromisso e outros cooperadores para
a falência das relações, entram em ação.
DESPERTA: O problema estaria na má
formação da família? Que pensa você?
SN: Eu não creio que seja simplesmente uma
má formação da família. É claro que quando
os resultados não são bons, algo está errado.
Quando estamos em viagem e o carro em
que estamos pára na estrada por motivo de
falta de manutenção, certamente não foi
feito uma prevenção. Não comparando o
homem á máquina, mas nossas ações
passam pelo mesmo crivo, muitas das vezes

temos dentro do contexto familiar, pessoas
bem formadas, mas mal manutenidas. As
pessoas não colocam em prática os frutos do
Espírito, que são: Amor, Alegria, Paz,
Longanimidade, Benignidade, Bondade,
Fidelidade, Mansidão e Domínio Próprio
(Gl 5.22 e 23) não praticam a fé, que é arte de
Deus em nossas vidas e em nossas ações, e
só conseguimos isto quando ouvimos a
Palavra de Deus (Rm 10.17). Não
praticando isso, creio que só nos levará a
ficar parados no meio da estrada.
DESPERTA: O que poderíamos fazer para
melhorar esta realidade?
SN: Quando estamos em meio aos
problemas, na maioria das vezes, deixamos
agravar muito para procurar socorro,
vejamos: um câncer (tumor) quando está em
seu estado inicial e é diagnosticada, a
possibilidade de cura é grande, mas em seu
estado final neste tempo o óbito é fato. A
palavra de Deus nos orienta a vigiar em todo
tempo, pois assim como um médico não vai
nos obrigar ir a um consultório, o Senhor
também não nos obriga a nada e o câncer que
impera sobre a terra é a astuta cilada do
inimigo sobre nossas vidas e nossas
famílias, buscando consumir o projeto do
Senhor. Por isso vos digo, sendo
diagnosticado e levado às mãos do autor e
consumador de nossa fé, Senhor dos
exércitos e médico dos médicos,
alcançaremos a cura e respiraremos melhor,
pois haverá uma melhor oxigenação em
nossas famílias, o que antes nos sufocava o
maligno.
DESPERTA: Como podemos ajudar famílias
dentro das igrejas, uma vez que convivemos
com muitos problemas familiares e nem
sempre as pessoas envolvidas se sentem livres
para se abrir dentro do assunto?
SN: Certa feita, participando de uma
convenção da IDP, o tema desta convenção
muito me chamou a atenção e passou a fazer
parte de minha vida e o tenho procurado
colocá-lo eu meu ministério. O tema era:
LIDERANÇA PELO EXEMPLO.
O Senhor tem nos chamado à liderança, e
tem colocado seu poder sobre nosso

Ministério. Aprendi que com grandes
poderes vêem grandes responsabilidades.
Por isto, primeiro devemos curar nossas
famílias e apresentar-nos sempre perante
Deus como famílias que O temem, pois o
temor ao Senhor é o principio de nossa
sabedoria e assim como foi com Moises,
Josué, Davi e outros homens que
aprenderam a ouvir a voz de Deus, assim
será conosco, pois a obra é dEle e sua
Palavra tem nos colocado como muito mais
que vencedores. Só assim alcançaremos a
atenção de nossos liderados, convidando-os
a buscar a cura de seus relacionamentos,
quando ainda se pode achar, (Is 55.6), pois o
Senhor de nossas vidas tem como promessa
uma boa, agradável e perfeita vontade,
desde que não nos conformemos com este
mundo e com quem nele impera.
DESPERTA: Como podemos ajudar a nossos
jovens a projetar famílias mais sólidas?
SN: Para falar de valores como respeito e
obediência, reconhecimento e autoridade
dentro da família, eu tive um bom exemplo,
hoje procuro colocá-los em prática e o
Senhor tem me ajudado. Nosso maior exemplo é Jesus, o qual amou a igreja de tal maneira que deu sua vida por ela. Se não sabiam, saibam agora: ¨Que Jesus é o esposo e
a igreja é a Esposa.¨
O Espírito não habita em templo imundo, se
quiser formar uma família onde haja
respeito da esposa, a obediência dos filhos e
autoridade de liderança, conserte sua vida
perante Deus e preocupe-se em estar sempre
neste caminho, pois o mais Ele fará.
DESPERTA: Deixamos este espaço para que
você possa deixar sua mensagem para as
famílias:
SN: Que usemos o mês de junho como
treinamento de práticas de jejuns e orações e
coloquemo-no em constante atitude, pois a
pressão sobre as famílias tem sido cada vez
mais diabólica, e estas castas só são vencidas
com jejuns e orações.
Que o Senhor possa ser com as famílias por
todo o mundo. Graça e Paz a todos.
Jose Saturnino da Silva Filho
Vosso Irmão

VALORES
ETERNOS

PalavraE todos
doos dias,
DCP
no templo e nas casas, não cessavam
de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos 5.42
Desde os princípios a igreja da ênfase aos cultos domésticos (em
família). Este é um hábito saudável para a família cristã, portanto
devemos conservar estes princípios em cada lar, principalmente quando
há filhos pequenos, pois devem ser ensinados bem cedo a reverenciar a
palavra de Deus e sua intimidade com ele através da oração.
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Pra Maria S. Fernandes
Departamento de
Cuidado Pastoral

Acampamento nacional vitorioso!!!
Nos dias 9, 10, 11 e12 de abril pudemos
experimentar um grande mover de Deus no
acampamento nacional de jovens na cidade
de Mateus Leme-MG. Com o tema:
Despertando Vocações, o acampamento
teve o objetivo de levar os jovens de nosso
ministério a descobrirem sua vocação e seu
chamado ministerial. A igreja tem como
objetivos, treinar, capacitar e enviar jovens
preparando-os para a volta de nosso Senhor
Jesus Cristo.
O resultado do acampamento foi melhor
que o esperado, com excelente
aproveitamento espiritual. Quatro
mensagens poderosas foram ministradas
além de uma boa palestra.

Os preletores convidados foram: Pr
Armando Silva - Igreja de Deus da Profecia
em Castanhal-PA; Pra Ruth Ribeiro - Igreja
de Deus da Profecia em Recife-PE; Pra
Isabel Maria - Igreja de Deus da Profecia em
Campo Belo- MG; Missionário Paul Zagrè Niger-África (Interpretado por sua esposa
miss. Débora Jeremias); Bispo Hernandes
Fernandes Filho - Pampulha, Belo
Horizonte- MG.
Como resultado, tivemos três almas salvas,
várias pessoas foram renovadas pelo poder
do Espírito Santo, e muitos jovens saíram
convictos de sua vocação e seu chamado
ministerial.
O acampamento ofereceu bons momentos

de lazer e descontração como futebol,
banho de piscina, gincanas, jogos criativos
diversos, trilhas na mata, passeios na
cachoeira etc...
Um dos momentos marcantes foi no sábado
à noite quando os jovens foram divididos
entre 27 grupos e fizemos orações
intercessoras por cada estado pedindo
salvação, libertação e avivamento.
Agradecemos ao Senhor pela vida dos
Supervisores Regionais, o líder Nacional de
jovens Juscelino Correia, também nosso
irmão J. Saturnino e família pela
organização do evento, e todos que
participaram tanto da organização quanto
do evento.

Despertando Vocações
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Seminário Internacional na Flórida-EUA

Supervisor Nacional ministra nos Estados Unidos
O supervisor nacional Hernandes Fernandes Filho após ter
concluído o Seminário em Orlando, foi convidado a conhecer e
ministrar em três igrejas locais, na Florida.
A primeira igreja a receber o supervisor foi na cidade de Tampa FL,
na responsabilidade do Pr. Carrelli, a 2ª na cidade de Hollywood-FL
na responsabilidade do do pr. João Caballero, e a 3ª igreja em
Miami-FL na responsabilidade do pr. Cezar Dias. Deus operou
grandiosamente em todas as ministrações, além do acúmulo de
experiência ministerial a nível internacional.

O departamento mundial de educação teológica, através do
CLB, Centro de Liderança Bíblica, realizou nos dias 11, 12,
13 e 14 de junho em Orlando-FL, a Escola de Estudos Práticos
e Avançados 1ª fase. O bispo Hernandes Fernandes Filho foi
convidado a participar do seminário na intenção de introduzir
a matéria ao ministério do Brasil.
O seminário foi ministrado pelo Doutor Hector Hortiz,
Diretor mundial do CLB, Mark Mank, instrutor do CLB e
Adrian Varlak, instrutor do CLB e Historiador. Três matérias
foram aplicadas: Teologia Pastoral, Teologia e Identidade da
Igreja.
O seminário já tem data marcada para ser aplicado no Brasil.
Aguardem mais notícias...

Pampulha
Mais de 150 pessoas lotaram o templo da Pampulha no
avivamento dos jovens do mês de abril. O avivamento
aconteceu no dia 26 de abril. Várias pessoas foram
avivadas. O líder nacional de jovens, Juscelino Correa
esteve presente e ministrou uma poderosa mensagem.

Encontro de casais
Nos dias 23 e 24 de maio, o ministério da família promoveu
um curso intensivo de liderança para ministrar casais.
Oito casais participaram desse treinamento do ministério
‘Casados para Sempre’, com o objetivo de treinar e capacitar
uma equipe para ministrar casais dentro de uma visão bíblica,
isto é, como conduzir o matrimonio e família de forma que
sejam sólidos e até que a morte os separe...
O curso aconteceu no templo da igreja da Pampulha, em
Contagem-MG, iniciando sábado pela manhã, encerrando no
domingo à tarde. Dentre os casais que participaram estão os
seguintes irmãos: José Saturnino Filho, Secretario Nacional
da Família e sua esposa Renata Silva, Pr Juscelino Correia,
Líder nacional de Jovens e sua esposa Juliana A. Oliveira de
Belo Horizonte-MG, Pra. Isabel Maria e seu esposo Iraí
Morais de Campo Belo-MG, Fernando Garcia e Lucimara,
Betim-MG, Irani e sua esposa Sirlene de Campo Belo-MG, Pr
Hernandes F. Filho e sua esposa Maria Fernandes. Todos
receberam certificado de conclusão do curso e farão parte de
um projeto que será elaborado pelo ministério da família para
auxiliar igrejas locais e regiões.
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Crescimento em Morro Alto, Vespasiano-MG

No dia 17 de maio a igreja de Morro Alto em Vespasiano-MG
comemorou com uma grande festa o batismo de 8 novos crentes e o
acrescentamento de mais 10 pessoas à igreja. A igreja local tem
experimentado do mesmo derramar do avivamento que muitas
outras no Brasil. A membresia da igreja que era de 33 membros
agora passa a ser de 43 membros.
Os irmãos estão cultuando com mais entusiasmo, pois têm
compreendido que uma igreja que produz... Está na direção correta,
pois esta é a visão de Deus para com sua igreja na terra.
Deus siga abençoando a igreja, o pastor José Batista juntamente
com sua família.

Abaeté continua a
desfrutar de avivamento

Mais cinco pessoas aceitaram a cristo e após serem discipuladas e
doutrinadas as mesmas desceram as águas batismais no dia 17 de
Maio.
Em 1° de março passado, 19 pessoas foram batizadas e
acrescentadas à igreja local.
Este novo batismo vem reforçar o avivamento que temos visto
acontecer não só em Abaeté, mas em grande parte da igreja no
Brasil. Mais uma vês
louvamos ao grande autor e
consumador de nossa fé
pelas vidas do pr Hernandes
Fernandes (pai) e sua esposa
Elza Maria que tem tido uma
visão dentro da visão central
n a c i o n a l q u e é
E VA N G E L I S M O E
ALMAS...

10 batizados e 18 acrescentados no São Benedito!
Av i v a m e n t o ! N ã o h á o u t r a
explicação para o que temos visto
acontecer em várias igrejas em todo
Brasil. Como não podia ser diferente
na igreja do bairro São Benedito em
Santa Luzia-MG. No dia 19 de abril
esta igreja fez acontecer sua história.
Na parte da manhã dez pessoas
desceram às águas batismais em um fervoroso culto na igreja da
Pampulha. À noite, dezoito pessoas foram acrescentadas à igreja
através do pacto. Também se realizou a santa ceia com o lavatório de
pés aos santos.
A história desta igreja é muito interessante; No final de 2007 ela
estava praticamente fechada, Tomamos a iniciativa de fazer uma
campanha de sete segundas-feiras de intensa oração pela
comunidade e pela igreja local, ao final da campanha para nossa
surpresa, apenas uma pessoa decidiu permanecer
nos ajudando. Em janeiro de 2008, mesmo com
uma pessoa apenas, nomeamos e enviamos o pr
Robson Batista para esta igreja em respeito a única
irmã remanescente. O pr Robson assumiu com
muita garra o pastorado juntamente com sua
esposa trabalhando na área de evangelismo e
libertação. Hoje, temos uma igreja com 21
membros, quase todos novos convertidos. Uma
igreja jovem e animada.

Em Formiga a igreja é Reaberta!
Deus seja louvado para todos sempre! A promessa de restituição
está acontecendo gradativamente em nossa nação.
No dia 16 de Maio mais uma igreja que havia sido fechada a mais de
4 anos foi reaberta como missão. A cidade de Formiga esta situada no
centro oeste de Minas Gerais, com uma população de quase cem mil
habitantes e um pólo comercial forte. Como nas demais igrejas
revigoradas pelo ministério, nesta também há remanescentes.
Damos graças ao Senhor pela vida de nossa irmã Margarida que nos
recebeu dizendo: “Orei durante todo este tempo para acontecer o que
o que vejo acontecendo agora...” A igreja reabre como missão por ter
sido debandada, porém há uma perspectiva de grande e rápido
crescimento até porque temos
uma grande construção do
templo já iniciada.
Em suas orações por favor
lembrem do pastor Walbert e sua
família bem como a equipe de
obreiros da igreja local em Arcos
– MG, que estão na responsabilidade desta missão.
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Culto de Crianças em Pampulha
Todos os quintos domingos do mês as crianças da IDP na
Pampulha, tem participação direta na ministração do culto a
Deus .
No dia 31 de Maio Deus operou grandiosamente. O tema
elaborado pala pastora de Crianças foi “Fruto do Espírito” e a
pequena Jesimara pregou a palavra. Os adultos e pais ficaram
orgulhosos em varem seus filhos participando na casa do
Senhor.

Ceará - Igreja Alcança mais um estado
A bandeira da Igreja de Deus da Profecia está no estado do Ceará.
Nos dias 1° e 2 de Maio, a comitiva do supervisor Nacional viajou ao
estado, na cidade de Fortaleza, a fim de implantar e organizar a
missão da Igreja de Deus.
Desde o início do ano o supervisor vinha mantendo contato com o Pr.
Eliomar Ricarte a fim de obter a missão em funcionamento. Os
irmãos cearenses nos receberam calorosamente. No dia 2 à tarde,
houve uma reunião para assuntos ministerial-administrativos. À
noite partimos para a cidade de Caucaia, onde aconteceu um culto
bastante avivado. O supervisor Nacional pregou a Palavra e declarou
oficialmente abertas as duas missões no estado. A primeira missão na
cidade de Fortaleza, no bairro Quintino Cunha (13 pessoas)
responsável Pr. Francisco Eliomar Ricarte. A segunda missão na
cidade de Caucaia (7 pessoas), no bairro Icaraí, responsável Irma
Eliane. O supervisor ainda deu posse ao novo pastor e entregou em
público documentos que o qualifica como responsável pela obra em
todo o estado do Ceará, podendo pregar e defender o evangelho de
Cristo, abrir missões, campos novos em conformidade com os
padrões doutrinários da igreja de Deus da Profecia e obedecendo o
estatuto nacional, as minutas das assembléias e todas as regras
pautadas na convenção nacional.
Damos honras ao Senhor Jesus Cristo pelas vidas do Pr Francisco
Eliomar Ricarte, sua esposa, Luzia Rosa da Silva Ricarte, também a
nossa Irma Eliane. Pedimos orações constantes por eles e pela obra
no estado de Ceará.

Igreja organizada em Gaivotas, SP
Mais uma igreja foi organizada no Brasil. Desta vez a missão
Gaivotas em São Paulo, região de responsabilidade da
Supervisora Nilda Torres. No dia 20 de Maio a pastora Nilda
presidiu a 1ª reunião de negócios no local onde declarou como
igreja organizada com todos os departamentos em operação e
um total de 26 membros. No ato, 13 pessoas foram
acrescentadas e algumas foram transferidas da igreja de
Campo Grande. A pastora Francisca Odete continua na
liderança desta igreja local.
Graças ao Senhor por mais esta vitória!

1° Congresso de jovens
no Rio Grande do Norte
Nos dias 1° 2 e 3 de Maio ocorreu na cidade de Natal RN o
primeiro congresso de jovens do estado. O encontro foi
promovido pelo líder regional de jovens Thiago. Estiveram
presentes o líder nacional de jovens, Juscelino Correa de bel
Horizonte MG e também a supervisora de estado Ruth Ribeiro
da cidade de Recife PE Houve palestras e inspiradas mensagens
No sábado a tarde os jovens fizeram evangelismo em massa. Os
resultados foram 5 almas aos pés de Cristo.

Convenção na Bahia

Região de Minas adquire veículo para
melhor desempenho da obra.
A região de Minas Gerais em parceria com o escritório nacional
adquiriu um veículo (0Km) para o melhor desempenho da obra. A
idéia foi do supervisor regional Elias Francisco de Sousa que
avaliando as largas distâncias de uma a outra igreja no estado (de até
500 kilômetros) dificultava o deslocamento. O veículo foi adquirido
com reservas financeiras da própria região tendo auxílio do
escritório nacional. Com a aquisição, o veículo ficará sob o cuidado
regional e também à disposição do escritório nacional, já que o
mesmo foi adquirido em parceria. Esta já é a segunda região a possuir
seu próprio veículo. No final do ano passado, a região sul da Bahia
também comprou um veículo para melhor desenvolvimento da obra.
O nosso projeto é que todas as regiões possuam seus próprios
automóveis facilitando assim o desenvolvimento da obra do Senhor
pelos supervisores regionais.
Parabéns a região de MG pela iniciativa.

Nos dias 30 e 31 de maio, a região da Bahia Divisa com Minas
Gerais realizou sua convenção regional. A
convenção foi coroada de Ricas bênçãos.
Segundo relatório apresentado pelo supervisor
Regional Osvaldo Rodrigues do Santos;
15 pessoas foram santificadas; 3 pessoas
batizadas com Espírito Santo; 2 pessoas se
converteram ao Senhor Jesus; 2 pessoas foram
Acrescentadas à igreja; Houve uma participação
média de 215 pessoas no evento.
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Agenda nacional
Agosto: Ministério de Cavalheiros

SOCIAL
Julho
02 - João Toledo Vila Velha-ES
05 - Dorvecino Martins - Vila Velha-ES
13 - Rosilda da Rocha Freire - Natal-RN
25 - Elisabeth Rosa - Americanopolis-SP
28 - João Maria - Igapó-RN
28 - Tergina Lacerda - São Paulo-SP
29 - Maria Laudino - Posto da Mata-BA
Agosto
30 - Luzia Rosa Silva - Fortaleza-CE
Setembro
01 - Jose Saturnino Filho - BH-MG
03 - Audir Rodrigues - Baruerí-SP
15 - Isabel Ma. Santos - Campo Belo-MG
19 - Auricélho Dias Moura - Cidade Ipava-SP

Setembro: 21 dias de jejum e oração
(JEJUM CONGREGACIONAL)
Outubro: Missões Mundial/Nacional
VEM AÌ!!!
A 32ª CONVENÇÃO NACIONAL da IDP
JANEIRO 2010 (Nova data a ser definida).
Vem aí o 2° Fest Louve
Festival de música e adoração!
(Pampulha-MG)
21, 22 e 23 de Agosto
Inscreva-se já!
Entrar em contato com Leíse Martins: (xx31 8845 7065).

Dias 25 e 26 de Julho

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

CONVENÇÃO MINISTERIAL.
Todos os supervisores, pastores,
ministros e lideres
são convidados a receber instruções
de liderança e bênçãos divinas.

Campanha nacional de
conscientização do dízimo
100% dos membros
como dizimistas e ofertantes.
Parabéns Bispo Hernandes e Pra Maria pelos 19 anos de
casados celebrado no dia 19 de Maio!

Agenda regional

Miguel e Ysabel Mojica

Convenção Regional em São Paulo
Dias 11,12 e 13 de Setembro
Convenção Regional em Recife-PE
Dias 15 e 16 de Agosto

APAREÇA!

Convidamos as igrejas, pastores e supervisores
a enviar suas informações com fotos de qualidade,
e divulgaremos no DESPERTA com muito prazer.

O Brasil se sente na
responsabilidade de
interceder sempre
pelo Bispo Miguel
Mojica e por sua
esposa Ysabel.
Sabemos que ele
está em um momento
de saúde delicado e
pedimos suas
orações.

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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