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Uma palavra do Presidente
Você precisa nascer de novo!
"Aquele que não nascer de novo, não pode ver
o reino de Deus", João 3:3.
Então clamei (disse alguém): Oh Deus, tem
misericórdia de mim, miserável pecador. Ele
me fez nascer de novo, e agora sou feliz!
Em a natureza com que nascemos nunca
alcançaremos o reino de Deus. É preciso nascer
de novo.
Novo nascimento é Deus tirando a nossa
natureza perversa, e dando-nos da sua natureza
divina: "Então desfaçam-se dessa velha
natureza má, cheia de imoralidade e engano; e
revistam-se da nova natureza, que é santa,
verdadeira e justa", Efésios 4:22,24.
Deus nos tem dado grandíssimas e preciosas
promessas, dando-nos a sua própria natureza,
para salvar-nos da imoralidade e podridão que
nos rodeia.
É Deus tirando o nosso coração de pedra e
d a n d o - n o s um novo coração: "E darvos-ei um novo
coração, e porei
dentro em vós um
espírito novo, e
tirarei o vosso
coração de pedra,
e vos darei um
coração de carne,
e porei dentro de
vós o meu espírito,
e farei com
que andeis
conforme
os meus
mandamentos
”, Ez
36:26,

27.
Qualquer pessoa ne-cessita desta operação
divina.
Você tem certeza do seu novo nascimento?
Você pode ter uma religião importante, e ser
líder religioso respeitável, mas se não tiver a
certeza do seu novo nascimento, não entrará no
Reino de Deus.
Assim diz o Senhor: "Aquele que não nascer de
novo não pode ver o Reino de Deus", João 3: 3.
Portanto, você deve ter a certeza do seu novo
nascimento.
Ninguém por si mesmo pode nascer de novo,
isso é obra exclusiva de Deus: "Os quais não
nasceram do sangue, nem da vontade da carne,
nem da vontade do homem, mas de Deus.
Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela
Palavra da verdade". Jo 1:13; Tg. 1:18.
Se você deseja nascer de novo, faça essa
oração: Oh Deus, tem misericórdia de mim,
que tenho natureza pecadora, e dá-me da tua
natureza divina. Tira o meu coração de pedra, e
cria em mim um coração novo e puro em
Cristo.
Como Deus nos faz nascer de novo?
Primeiro: Deus nos incluiu em Cristo quando
foi levantado e pregado na cruz: "E quando eu
for levantado da terra, atrairei todos a mim
mesmo", João 12:32.
Fomos incluídos e crucificados em Cristo.
Segundo: incluídos em Cristo, Deus nos fez
morrer juntamente com Ele: "O amor de Cristo
nos constrange, julgando nós assim: um
morreu por todos, logo todos morreram. Assim
considerai-vos mortos para o pecado, mas
vivos para Deus em Cristo Jesus. O nosso velho
homem foi com Ele crucificado. Já estou
crucificado com Cristo. Fazei morrer a vossa
natureza terrena", II Cor. 5:14; Rom. 6:6,11.

Terceiro: Uma vez mortos em Cristo, Deus nos
deu a nova vida pela nossa ressurreição com
Ele: "Estando nós ainda mortos em nossas
ofensas, nos deu vida juntamente com Cristo; e
nos ressuscitou juntamente com Ele", Efésios
2:5.
Essa vida em Cristo nos torna novas criaturas:
"Assim que se alguém está em Cristo nova
criatura é; as coisas velhas já passaram, e eis
que tudo se fez novo", II Coríntios 5:17.
Morrer e ressuscitar em o Cristo é nascer de
novo.
Você deve odiar sua natureza e vida perversa, e
entregar-se a Deus para que faça de você uma
nova criatura.
Ele recebe a todos os que desejam a sua divina
natureza e vida nova. Sem o novo nascimento
você não verá o Reino de Deus, e perderá a sua
alma: "Que aproveita ao homem ganhar o
mundo inteiro e perder a sua alma?", Marcos 8:
3 6.
Chegará o tempo em que este mundo será
desfeito. Novos céus e nova terra em que habita
a justiça serão criados, e você somente poderá
habitar nesse novo lugar se nascer de novo: "E
não entrará ali coisa alguma que cometa
abominação e mentira, mas só os que foram
inscritos no livro da vida do Cordeiro. E todo
aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de
Deus", Apocalipse 21: 27; João 5:1.
Portanto, suplique-lhe dizendo: Oh Cristo!
Faz-me nascer de novo!
E Ele fará, porque todo ser PRECISA
NASCER DE NOVO.
Bispo Hernandes Fernandes Filho
Supervisor do Brasil
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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.

Nos dias 25 e 26 de julho, a Igreja de Deus da Profecia reuniu-se com seu ministério
nacional na Cidade de Belo Horizonte - Centro, Estado de Minas Gerais, para
apresentação e discussão de vários assuntos administrativos e doutrinários, cujos
trabalhos foram moderados pelo Supervisor Nacional, Hernandes Fernandes Filho. A
reunião teve início às 8 horas do dia 25 (sábado), com a presença da empresa responsável
pela contabilidade que, através de seu contador, prestou esclarecimentos sobre a situação
deixada pela administração anterior, com reflexos negativos na atual administração da
igreja, assumida a partir de 18 de maio de 2006. Os questionamentos formulados pelos
ministros e pastores presentes, eram respondidos pelo contador ou pelo supervisor
nacional.
Na tarde de sábado, foram apresentados tópicos doutrinários da IDP, bem como
aqueles relativos a sua organização administrativa, fundamentados em decisões
constantes da ata da assembléia mundial de 2006. Em cada tópico exposto, tanto
doutrinário, como relativo à organização da igreja, era dado oportunidade aos
participantes para fazerem perguntas que eram debatidas e as dúvidas esclarecidas pelo
supervisor nacional.
Na noite de sábado, atendendo convite do supervisor nacional, os participantes do
evento assistiram um grande culto de adoração ao Senhor realizado no templo sede, em
Nova Pampulha. Naquele local o Espírito Santo trabalhou de forma maravilhosa e todos
puderam participar da comunhão através da Ceia do Senhor e da cerimônia do lava-pés.
O culto foi encerrado com uma pessoa se rendendo a Cristo.
Os debates continuaram no dia 26 (domingo), ocasião em que se prestou conta dos
bens adquiridos à Igreja pela administração atual, sendo que, dentre eles, se encontram a
sala localizada no centro de Belo Horizonte, na qual funciona o escritório nacional, e a
casa missionária que fica próxima ao templo da sede. O encerramento dos trabalhos deuse às 13 horas e 30 minutos com vitória!

Ofereces um pouco de Ti?
É incrível, mas hoje ofereci um pouco de mim.
Sinto-me tão contente e tão feliz… Hoje visitei a uma
amiga enferma, que me contou de sua dor e pesar.
Hoje doei cinco minutos de minha vida. Somente ofereci
cinco minutos, afinal tinha muito o que fazer e tinha pressa.
Agora me lembro que tinha que ligar para uma família
desviada, e não o fiz… bom, é que eu tinha muitas coisas
para pensar, tinha muito que preocupar comigo primeiro.
Hoje quase não ofereci de mim. É que eu não posso
perder tempo, pois tenho muito o que fazer. Hoje nem orar
eu pude, nem um minuto sequer, é que as horas passam
muito rápido e não as posso desperdiçar.
Ultimamente não compartilho com ninguém.
Ultimamente, ou já faz anos? Não tenho lembranças. É que
tenho feito tanta coisa… porém agora parei para analisar é
só sobraram as lágrimas. Agora compreendo que devia ter
oferecido mais no meu dia a dia, eu devia ter ajudado mais
aos necessitados, porém agora é tarde, e estou sozinha. Não
há ninguém que queira estar ao meu lado.. Gina Lak.
Neste mês de impulso de missões, é um tempo separado
para doar um pouco mais de nós. A Bíblia nos mostra que os
macedônios ofereceram além de suas forças. Doe um pouco
de você para missões. “Porque, segundo o seu poder o que
eu mesmo testifico e ainda acima do seu poder, deram
voluntariamente,” (2Co 8:3).
Isabel de Mojica

Missões
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LOUVOR E ADORAÇÂO
II Fest-Louv da IDP na Pampulha,MG
Pelo segundo ano consecutivo a Igreja de Deus Da profecia da
Pampulha promove o fest-louve . Este é um evento com o objetivo
de levar levitas e cantores a um espírito de verdadeiros adoradores.
Neste evento é realizado um concurso de musicas, onde os cantores
são avaliados pelos jurados convidados, e cada participante recebe
pontuações. No final do concurso são premiados 1º ,2º ,3º, 4º e 5º
colocados.
O II fest-Louv foi uma unção tremenda. Mais de 250 pessoas se
reuniram no templo da igreja de Nova Pampulha nos dias 21,22,e 23
de Agosto administrado pelo líder de Jovens local Leíse Martins,
tendo o apoio do pastor local. O encerramento foi no domingo pela
manhã com uma linda mensagem ministrada pela secretária
Regional de Jovens Pra Isabel Morais. Na seqüência houve as
premiações: 1º Lugar: Grazielly Pinto Ferreira (IDP - Nova
Serrana MG); 2º Lugar/: Jokibete (IDP - Pampulha MG); 3º

Lugar: Coral Estandarte (IDP - Betim-MG); 4º Lugar: Alex e Iá
Pãmela ( IDP - Campo Belo-MG); 5º Lugar: Alessandra (IDP Pampulha-MG)
Foi entregue também o prêmio revelação para as pequenas Ingrid e
Manuely, da IDP da Pampulha que se destacaram em demonstrar
um excelente talento na área do louvor.
Durante o evento vários brindes foram sorteados e distribuídos aos
presentes como; Bíblias, canetas, chaveiros, camisetas, portas cds ,
entre outros. O primeiro colocado além do troféu levou também de
presente um lindo violão.
Louvamos ao Senhor pela vida de nosso Irmão Leíse Juntamente
com os jovens de Nova Pampulha.

Batismo em Castanhal -Pará

Deus tem operado grandes maravilhas no estado do Pará, igreja
representada pelo pr Armando Silva e sua esposa Irmã Leia.
O pastor tem dado testemunhos de crescimento espiritual e
também em números.
Já algumas pessoas passaram pelas águas e a congregação que
cultuava em uma garagem, agora alugou um local mais amplo e
central, para melhor andamento da obra do Senhor.
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Itamarajú BA -4 batizados e acrescentados

Grande avivamento dos cavalheiros em Itamaraju-BA Nos dias 5
e 6 de setembro a igreja realizou um avivamento dos cavalheiros,
igreja esta na responsabilidade do pastor Jorge Ferreira.
O sup. Osvaldo Rodrigues dos Santos apoiou o evento trazendo
uma palavra de poder a todos os
presentes. Na oportunidade 4 pessoas foram batizadas nas águas e
acrescentadas à igreja local. O trabalho encerrou com uma grande
festa e celebração da santa ceia e
lavatório de pés pelos santos.
Damos honras ao Senhor pelo seu
grande mover em Itamarajú.

Comemoração de aniversário em Rio do
Campo ES com 2 novos membros
Sob a direção do Pastor Josué Barbosa, a igreja local de Rio do
Campo ES , uma das nossas primeiras igrejas a ser organizadas no
Brasil, comemorou seu aniversário no dia 28 de julho. Segundo
relata o Pastor Josué, cerca de 80 pessoas compareceram no evento, e
Deus trouxe grande derramamento de poder.
Algumas caravanas apoiaram o evento junto ao supervisor regional
Valter Barbosa de Matos. Na oportunidade duas pessoas foram
acrescentadas ao corpo de cristo através do pacto.

Jorge Ferreira do Carmo - Pastor
Local

Encontro De Cavalheiros Em Nova Pampulha

Igreja em Arcos MG
A igreja em Arcos MG
realizou um avivamento no
dias 18 e 19 de julho, onde
mais 2 pessoas foram
batizadas e acrescentadas a
igreja local. O supervisor
Elias Francisco de MG
apoiou o trabalho realizando
a santa ceia e lava pés pelos
santos.
“Deus tem trazido um grande
avivamento na vida de cada
irmão”, Testifica o pastor
local Walbert de Sousa, que assumiu a igreja em Fevereiro deste
ano.
Que o Senhor continue avivando esta igreja local e abençoando cada
vez mais o pastor e sua família.

No dia 1º de Agosto mais de 25 cavalheiros se reuniram para um
retiro local.
O evento foi organizado pelo líder local de cavalheiros nosso
irmão Jeová, que convidou o secretário nacional da Família José
Saturnino Filho, a ministrar uma palestra.
O encontro também promoveu brincadeiras, muita descontração e
um jogo de futebol.
Graças ao Senhor que tem ampliado a visão de nossos líderes
locais para que tenhamos homens fiéis e estruturados na palavra.

Batismo no nordeste!
Em Natal, RN não tem sido diferente, os pastores tem trabalhado
incansavelmente pela obra do Senhor.
No dia 24 de maio 23 pessoas se batizaram no mesmo dia e
foram acrescentados ás igrejas sendo 19 em Golandim
representado pelo pastor Jonas Silva e 4 Igapó Pr João Maria.
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Nova Serrana inaugura e dedica novo templo

Trabalho de expansão em Betim-MG

Templo de Nova Serrana Foi inaugurado e dedicado ao
Senhor no dia 12 de julho de 2009. O projeto não está totalmente
concluído, pois é necessário a construção da casa pastoral e salas
na parte superior do templo. O pastor local e supervisor do
estado de Minas Gerais Elias F. de Sousa aproveitou o momento
de avivamento dos jovens que aconteceu nos dia 10,11 e 12.
Na dedicação compareceram os pastores: Alvani Sousa, da
Igreja local em Betim, MG, Pastor Daniel Perdigão da igreja em
PTB, Pastor Hernandes Fernandes igreja local de Abaeté, MG,
Pastora Isabel Morais, Igreja local de Campo Belo, MG, Pastor
Walbert da igreja local da cidade de Arcos, MG, Pastor Juscelino
Correia, da igreja local em Sabará, MG, Pastor Hilton da igreja
local de Boa Esperança, MG além de estarem presentes o sec.
Nacional do Ministério da Família, O Supervisor Nacional e
família. Após a dedicação o supervisor pregou a palavra e o culto
encerou-se com uma confraternização.

Nosso irmão Fernando Garcia nos compartilha um trabalho de
expansão da EBD, que está sendo desenvolvido em sítio
poções( Bairro de Betim).
“Uma vez por semana se reúnem aproximadamente 15
pessoas para um estudo bíblico. As novas revistas de estudos
da escola bíblica tem sido o suporte para este trabalho onde
temos colhido bons frutos, dentre eles, duas pessoas que
estarão descendo as águas nos próximos dias .
A maioria das pessoas já estão congregando em nosso templo.
Glorias a Deus!”
Fernando Garcia
Líder Nacional de Projeto O Brasil é a Minha Cruz

Culto de crianças
5º domingo na Pampulha ; Culto ministrado pelas
crianças .
No dia 30 de Agosto, a igreja da Pampulha
prestigiou as crianças da igreja local , cedendo a
liderança do culto .
Foi um trabalho muito
lindo onde elas puderam
cantar louvores expressar
sua adoração a Deus com
testemunhos peças
teatrais e pregação da
palavra.
Que Deus continue
honrado e abençoando
nossas crianças .

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

Convenção Regional em Rondônia
Nos dias 3 a 5 de Julho, na cidade de Ouro Preto do Oeste foi
celebrada a 10ª convenção regional do estado de Rondônia. A
convenção moderada pelo supervisor Josué Venâncio, trouxe como
tema: “O Espírito do Senhor me ungiu...” baseado em Isaías 61.1
Com uma participação de aproximadamente 200 pessoas
presentes, a convenção teve um resultado glorioso. Cinco pessoas se
converteram ao Senhor Jesus, duas pessoas se reconciliaram com
Cristo e regressaram à igreja. Além disso várias pessoas foram
renovadas pelo poder do Espírito Santo. Orações de curas e
libertações foram ministradas. E poderosas mensagens ministradas
pelos preletores convidados pr. Osvaldo Rodrigues dos Santos, Vice
presidente da IDP e supervisor
(BA), o pr. Elias Francisco de
Sousa, supervisor (MG) e pastor
em Nova Serrana,MG.
No sábado durante todo o dia o
Supervisor Nacional Hernandes
Fernandes Filho ministrou um
estudo sobre doutrina Bíblica. No
domingo pela manhã, uma palestra
foi ministrada pelo secretario
Nacional do Ministério da
Família; Jose Saturnino Filho.
A secretaria nacional do Departamento do Cuidado Pastoral
Maria Senhora de Sousa apresentou palestra sobre o departamento
do cuidado pastoral.
A convenção encerrou com grande vitória.

Convenção Regional em Recife, PE

Recife realizou nestes dias 14,15 e 16 de Agosto a 8ª convenção
regional de estado.
O evento ocorreu no acampamento Paraíso das águas,
aproximadamente 20 km de Recife, tendo como moderadora a
supervisora regional Ruth Ribeiro de Souza. Tendo os pastores Ruth
de Sousa, Igreja local em Mustardinha, Pra Márcia Basílio Igreja
local de Ibura de baixo, e pastor Nivaldo Vanderley Lima de
Aeroporto,com a participação da igreja de Rio grande do Norte, a
convenção trouxe o seguinte tema: “Desperta para fazer a vontade de
Deus”.Onde três mensagens fora ministradas e Deus atuou de forma
poderosa em cada pessoa presente. O supervisor Nacional
Hernandes Fernandes Filho juntamente com parte da comissão
executiva representada pelo Pr Mario Gualberto, da cidade de São
Paulo e Pra Nilda R. Torres da cidade de Mogi das cruzes SP
estiveram presentes oferecendo seu apoio e compartilhando a
palavra de Deus. No sábado a tarde uma conferência foi ministrada
pelo supervisor nacional a todos os pastores lideres e ministros
presentes. Duas reuniões foram conduzidas afim de ajustar assuntos
administrativos. Um momento impactante foi quando se abriu a
oportunidade para testemunhos e pudemos ver grandes realizações
da parte de Deus na vida de cada pessoa. Um dos testemunhos dados
pelos pastores e que somente no mês de maio 23 pessoas foram
batizadas nas águas e acrescentadas a igreja. Todas as igrejas de RN
tiveram acréscimos de membros durante este ano. Em Recife
também as igrejas de Aeroporto e Mostardinha, Bongi, tiveram
acréscimos de pessoas. Deus continua a abençoar a avivar as igrejas
no nordeste.

Avivamento em Abaeté
5 pessoas foram salvas e 3 pessoas batizadas e acrescentadas ao
corpo de Cristo.
No dia16 de agosto em Cerâmica, Abaeté. Segundo o relatório do
pastor Hernandes Fernandes, o avivamento dos cavalheiros foi uma
grande benção; Deus derramou copiosas bênçãos recheadas de
salvação batismos nas águas e acrescentamentos.
Esta igreja tem experimentado um tempo glorioso de avivamento.
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9a Convenção de Estado em São Paulo

Sob o tema: “Desperta! Trabalhai-vos , O
Senhor é convosco”; A 9ª convenção do
estado de São Paulo encerrou-se com
grandes vitórias! Foram convidados para
esta convenção: O Supervisor Nacional,
Hernandes Fernandes Filho e sua esposa
Maria Fernandes. Estiveram também
prestigiando a convenção os supervisores
da Bahia, Pr Osvaldo Rodrigues, e de Minas
Gerais; Elias Francisco.
A mesma aconteceu nos dias 11,12 e 13
de setembro sob a supervisão da Pra Nilda
R.Torres, que relata os seguintes dados:
Presença aproximada de 130 pessoas
sendo 3 mensagens oficiais ministradas

pelos pastores; Auricélio Dias de Moura
(Cidade Ipava-SP) no sábado pela manhã,
na parte da tarde, uma palestra foi
ministrada pela líder nacional do
departamento de cuidado pastoral, Maria
Fernandes, e na parte da noite a Pra
Elizabeth Rosa Almeida ( Americanópolis SP) ministrou a palavra, e domingo pela
manha, a palavra foi ministrada pelo
Supervisor Nacional.
Seis pessoas foram batizadas nas águas e
uma pessoa recebeu o batismo com o
Espírito Santo assim que fora batizada nas
águas. Glorias a Deus.!
O estado de São Paulo segue avançando

Encontro de casais em São Paulo

Mais de 40 casais se reuniram em um sitio na cidade de
Guararema SP em um encontro regional para casais em 11
de Julho, onde receberam ministrações espirituais em como
manter um relacionamento saudável e duradouro. O
encontro foi promovido pela supervisora de estado Nilda
Torres, segundo o relato , foi grandioso o resultado deste
evento. È a igreja se preocupando com relacionamentos
saldáveis para ter um corpo espiritual saudável.
Pra Nilda Torres - Sup São Paulo

com projetos concluídos como a casa
pastoral construída na cidade Jacareí, inicio
da reforma do templo em Cidade
Tiradentes. Outros projetos como a
aquisição de um veículo para o estado, a
reforma dos templos de Mogi das Cruzes e
Jacareí, aquisição de um espaço para
Campo Grande são objetivos para este ano
convencional.
Pedimos constantes orações para que
Deus continue abençoando este estado.
NILDA REGINALDA TORRES
Supervisora para São Paulo

Dia da beleza no
Nova Pampulha
No dia 7 de setembro, IDP
da pampulha realizou o 1o
dia da beleza.
Este evento traz 2 objetivos
importantes:
1- Promover ação social
oferecendo cortes de cabelo,
escovas, manicure e
pedicure etc... por preço
simbólico. Os profissionais
da beleza colaboraram
doando um dia de trabalho.
2 - Arrecadar fundos para a
obra de missões mundiais.
Na oportunidade foi
realizado um bazar, também
no objetivo de arrecadar
fundos de missões. Que
Deus continue abençoando a
igreja da pampulha e
ampliando sua visão
concernente a evangelismo e
missões.

Visita em Triunfo, RO.
No dia 2 de Julho, o supervisor nacional e comitiva composta
de: Sua esposa, Maria Fernandes, o Secretario nacional da
Família; José Saturnino Filho, Supervisor de MG; Elias
Francisco e o vice presidente Osvaldo R. Santos estiveram
visitando pela 2ª vez a igreja em Triunfo RO. Estamos
agradecidos ao Senhor pelo grande avivamento que ele tem
derramado sobre esta igreja organizada a menos de um ano
com 16 membros e no momento está com 23. Os jovens estão
bastante animados. No culto 3 pessoas se renderam a Cristo
Jesus. Damos graças a Deus pelo terreno adquirido. Em breve
estaremos erguendo um belo templo na cidade. A igreja está
sob a direção do pr José Borges.
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Agenda nacional
Outubro: Missões Mundial/Nacional
Conferencia internacional SULAMERICANA.
28 a 31 de Outubro (Antiga convenção sul-americana), no
Termas de Quinamavida- Chile.
Maiores informações através do Escritório Nacional xx31
3241 2389, ou no site: www.cogop-suramerica.com.ve

SOCIAL
Outubro
08/10 - Elias Francisco - Minas Gerais
09/10 - Jorge Ferreira do Carmo - Bahia
15/10 - Iracema Pereira - Rondônia
22/10 - José Batisa - Minas Gerais
25 /10 - Josué Venâncio - Rondônia
Novembro
07/11 - Wilton Marcos - Minas Gerais
10/11 - Carlos Roberto - Minas Gerais
14/11 - José Dias - Divisa MG/BA
15/11 - Daniel Perdigão - Minas Gerais
25/11 - Elizabeth Teixeira - São Paulo
Dezembro
01/12 - Sueli Maria - Minas Gerais
02/12 - José Januário - Minas Gerais
03/12 - Josué Barbosa - Espírito Santo
04/12 - Hernandes Fernandes - Minas Gerais
07/12 - Róbson Sebastião - Minas Gerais
25/12 - Natalino Pazzigatt - Espírito Santo

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

Parabéns irmã Célia

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

Nossos parabéns em especial a pastora Célia Teixeira no estado de
São Paulo. Por mais de trinta anos vem atuando no ministério da
igreja demonstrando sua firmeza e convicção.
Foi uma das primeiras mulheres a receber uma credencial no Brasil e
uma das primeiras mulheres atuando como pastora em tempos que as
mulheres sofriam muitas discriminações quando na frente da obra do
Senhor, mesmo assim, não desanimou e hoje continua firme atuante
no ministério.
Que o Senhor
continue
abençoando ricamente e
nosso desejo e que
permaneças fiel a Cristo e sua
igreja, ao ministério até a volta
de Cristo.

Campanha nacional de

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