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EDITORIAL
Pr. Samuel Alves Martins

“Tempos difíceis”, é uma
expressão recorrente em nossos
dias...

N

o entanto, diferente de seu uso em
outras circunstâncias, atualmente
não se trata de retórica; o desconhecido gera o caos, e este parece proporcionar
plenitude à expressão.
Ainda que outras palavras possam
igualmente serem usadas, carregarão sempre uma similaridade em seu signiﬁcado,
que geralmente apontam para sensações de
medo, incapacidade, improdutividade, etc.
Parece que por maior que seja o movimento
e mais discussões sejam compartilhadas,
nada acontece; há uma espécie de inércia e
imobilidade no mundo. Isso é desgastante,
frustrante e decepcionante, em todos os
níveis de vivência: pessoal, coletiva, econômica, política e até mesmo religiosa.
E, é justamente nesse cenário que
trazemos à luz, mais uma edição da Revista
Avivamento. E fazemos isso com muita
satisfação, porque ao compartilharmos o

conteúdo presente nas próximas paginas,
abre-se um portal de esperança, ao vermos que o mundo pode encontrar-se
paralisado, ou ao menos como que “andando em círculos”, mas Deus está agindo na Sua igreja e através dela, comunicando assim, Seu amor e Sua graça, na
medida que, cada uma das atividades
mencionadas, carregam poder transformador de vidas e circunstâncias.
Nossa expectativa, portanto, é que
a leitura dessas páginas, com os eventos
realizados ao longo de 2019 e alguns nos
primeiros meses de 2020, conduzam você
à plenitude da experiência do salmista
quando disse: “Ainda que eu ande pelo
vale da sombra da morte, não temerei
mal algum, porque tu estás comigo; a tua
vara e o teu cajado me consolam”. (Salmo 23.4).
Boa leitura!

Pr. Samuel Alves Martins
Editor
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Presidência
Pr. Onésimo Ferreira

COM A AJUDA DO NOSSO DEUS
“PERCEBERAM QUE ESSA OBRA
HAVIA SIDO EXECUTADA COM A
AJUDA DE NOSSO DEUS!”

E

sta é uma expressão registrada no
livro de Neemias sobre o reconhecimento das nações vizinhas da nação
de Israel, quando souberam da conclusão da
reediﬁcação dos muros de Jerusalém.
Estamos envolvidos em uma obra que
é maior do que a nossa própria vida. Iremos
passar e a obra vai continuar. Quanto à
extensão, trata-se do Brasil e o mundo. A
obra é grande, desaﬁadora. Quanto à
natureza, é espiritual, portanto, dependemos
de ferramentas espirituais. Quanto aos
custos, são elevados. Quanto aos trabalhadores, são poucos. Há total dependência de
Deus. Aprouve a Ele chamar-nos como
parceiros instrumentos d'Ele para a realização da Sua missão. A obra avança. Vamos
alcançando vidas, plantando, colhendo,
abrindo novas frentes de trabalho, construindo, expandindo o Reino de Deus. Temos
de lidar com obstáculos, adversidades,
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inimigos espirituais e limitações de várias
formas.
Quando olhamos em retrospectiva,
pensamos: como conseguimos chegar até
aqui? Temos de reconhecer que com a ajuda
do nosso Deus ﬁzemos esta obra. Se não fora
o Senhor, não teríamos realizado. Deus faz
em nós e por intermédio de nós, apesar de
nós. Sem a ajuda do nosso Deus não podemos fazer. Reconhecemos que Deus tem nos
ajudado por diferentes modos, mas principalmente por meio de pessoas. Deus tem nos
dado homens e mulheres dons, com habilidades e talentos a serviço do Reino de Deus.
São recursos que chegam por meio de pessoas generosas, cheias de fé, gratidão e comprometimento.
Nesses anos todos temos experimentado o cuidado de Deus. Ele tem nos dado a
missão, estratégias, visão, valores, ferramentas, Sua presença, e todos os recursos
para a realização da sua obra. O que vamos
ler sobre o que tem sido realizado, não temos
dúvida, com a ajuda do nosso Deus ﬁzemos
essa obra!.
Pr. Onésimo F. da Silva
Presidente do Conselho Geral IEAB

PRESIDÊNCIA

O DESAFIO DE UMA LIDERANÇA SAUDÁVEL

J

esus, consciente de todo o poder que
tinha decidiu fazer o que com todo
esse poder? Servir! Jesus demonstrou
em Sua liderança que todo o poder deveria
ser transformado em serviço. Quanto mais
poder se tem, mais se deve estar disposto a
servir.
Liderança cristã é servir cada um
dos irmãos e irmãs que compõem a igreja.
O poder é um serviço e deve permitir ao
próximo ser bem cuidado, segundo a
dignidade do ser humano. Aquele que
serve é igual àquele que é servido. Não é
cargo que torna alguém um líder.
Liderança é opção de servir aos outros,
com ou sem um título formal. Liderar dá
trabalho. É investimento de tempo, energia
e demais recursos. Liderança não é licença
para fazer menos; é a responsabilidade de
fazer mais. Os efeitos nem sempre são
medidos facilmente, e nem sempre são
imediatos. Ter compromisso com seres
humanos. Fazer ainda que pequenas coisas
para o bem dos outros.
Líderes trabalham para o bem da
coletividade. Têm sempre a consciência de
que lideram pessoas, não números.
Cultivam amigos. Inimigos conﬂitam,
adversários competem, amigos cooperam
e sacriﬁcam-se uns pelos outros. Líderes
atuam baseados no leito rochoso da integridade. São conﬁáveis. Inspiram uma
resposta de dedicação e lealdade. Quando

somos verdadeiros conﬁamos uns nos
outros e acreditamos que a direção que um
líder escolhe é boa para todos e não apenas
para ele. Conﬁança é um sentimento
reativo diante da crença de que alguém tem
nosso bem estar em seu coração. Líderes
assumem responsabilidade pelo sucesso
de cada membro de seu grupo. Não dão
ordens, mas oferecem orientações e intenções para que os que os acompanham
saibam o que fazer e como chegar.
Despertam nas pessoas o pensar junto e o
desejo de oferecer seus dons, talentos e
assim somam as múltiplas inteligências.
Compartilham conhecimento a ﬁm de que
todos sintam segurança na execução dos
seus deveres e façam o que é certo. Lideres
oportunizam para que pessoas participem
de algo nobre, oferecem um propósito para
que pessoas trabalhem por algo que irá
durar mais do que suas próprias vidas,
capacitando-as a ﬁm de que deem o melhor
de si mesmas. Lideres oferecem a Deus e
aos liderados, sangue, suor e lágrimas.
A liderança precisa ser saudável.
Existem doenças que são desenvolvidas no
exercício da liderança e precisam ser
prevenidas ou curadas. Podemos destacar
algumas delas. A primeira doença da
liderança consiste na onipotência. O líder
pensa que pode tudo; quer estar presente
em todos os acontecimentos, controlar os
processos e as pessoas, e resolver imedia-
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tamente todos os problemas que se apresentam. Acha-se insubstituível e imprescindível. A paciência, a humildade e o bom
senso são antídotos para a onipotência.
Humildade é trazer o poder sobre controle.
Para ajudar vencer a doença da onipotência é necessário, também, desenvolver a
gestão cooperativa. A segunda doença é
auto-suﬁciência. O líder que exerce poder
de forma egocêntrica sente que se basta a si
mesmo. Pensa que aquilo que realiza é
fruto do seu esforço pessoal e de sua competência. Portanto, parece-lhe que seria
fraqueza precisar dos outros. Soa-lhe
como insensato reconhecer que errou em
determinada situação. Assim o poder se
reveste de arrogância e de rigidez crescentes. O líder vence a auto-suﬁciência
demonstrando conﬁança em Deus, questionando sempre se seus projetos conduzem
à maior glória de Deus. Na relação com a
equipe de trabalho, deixa se ajudar, avaliase e deixa-se avaliar pelos outros.
Reconhece erros e pede perdão. Cria
mecanismos de consulta e participação.
Cultiva dessa forma autonomia ao mesmo
tempo interdependência. A quarta doença
é perder os limites éticos. Aqui a pessoa
busca o poder, o sucesso e os resultados a
qualquer preço. E as justiﬁcativas aparecem logo: “aﬁnal, todo mundo faz assim”.
Por isso muitos acabam envolvendo-se em
negócios obscuros, mentiras, negociatas e
perda de escrúpulos e critérios justos. O
líder lida com a doença da perda de limites
éticos cultivando um coração integro e
bom. Desenvolve a prudência da serpente
sem deixar a simplicidade das pombas.
Não faz, ainda que pequenas concessões,
pois a soma delas é que fazem o corrupto.
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Sabe o momento mais oportuno para
aﬁrmar, perguntar, ou ﬁcar calado. Percebe
que em determinada situações, é necessário ser ﬁrme, manter decisões e enfrentar
oposição. Em outras, é preciso ceder, dar
um passo atrás, para avançar depois. O
líder não busca se promover depreciando
quem está ao seu redor. A quinta doença é
da idolatria. Essa aparece de forma dissimulada. Em vez de servir a Deus, a pessoa
e as estruturas passam a servir a si próprias,
usando o nome de Deus. A busca por êxito
sem limites, por parte do líder, faz com que
competição, tirar vantagem em tudo,
passam a reger os atos cotidianos. Não
basta colocarmos os valores da liderança
em um banner, é preciso aplicá-los em
nossas relações, nas opções estratégicas e
nas ações coletivas. A experiência de ser
discípulos de Jesus capacita os lideres a
mergulhar mais profundamente no mundo
dos valores e princípios, e a encontrar
formas de traduzi-los em ações. Assim
estarão servindo a Deus e não aos ídolos,
ou seja, a si mesmos.

“NÃO SERÁ ASSIM ENTRE VOCÊS. AO
CONTRÁRIO, QUEM QUISER TORNAR SE IMPORTANTE ENTRE VOCÊS DEVERÁ
SER SERVO; E QUEM QUISER SER O
PRIMEIRO DEVERÁ SER ESCRAVO DE
TODOS. POIS NEM MESMO O FILHO DO
HOMEM VEIO PARA SER SERVIDO, MAS
PARA SERVIR E DAR A SUA VIDA EM
RESGATE POR MUITOS.”

Pr. Onésimo F. da Silva
Presidente do Conselho Geral IEAB

AVIVAMENTO

dga
Pr. Wesley Borges

ALGUMAS COISAS QUE PODEMOS
APRENDER COM O CORONAVIRUS
TEXTO BASE: SALMO 103.14-16

Introdução:

O

panorama geral sobre o avanço
dessa pandemia no mundo é alarmante. Os números são atualizados
a cada momento. Cremos que em todas as
coisas Deus tem um propósito e tudo concorre para o bem daqueles que O amam. O
nosso bem determinado por Deus é conhecê-Lo melhor a cada dia. Circunstâncias
adversas são oportunidades permitidas para
aproximarmos mais d'Ele e compreendermos Sua vontade que sempre é boa, perfeita
e agradável. Vamos aprender um pouco mais
com esse momento que o mundo está vivendo!
1- Somos todos frágeis e falíveis.
Tiago 4.14
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2- Somos todos iguais. Todos estamos sujeitos às adversidade dessa vida.
Eclesiastes 9.2. O Salmo 91 também nos
ensina algo maravilhoso. Ouvimos dizer
que o sol nasce para todos. Isso é bem verdade. Tudo pode acontecer com todos os
homens indistintamente. Entretanto, o
descanso da Sombra do Onipotente é uma
exclusividade para aqueles que habitam no
esconderijo do Altíssimo.
3- O controle não está nas nossas
mãos. O inimigo é invisível, não reconhece
fronteiras geográﬁcas e nem sociais, está em
todo lugar. É hora de reconhecer de fato a
soberania de Deus. O que adianta o homem
ganhar o mundo... Marcos 8.36

DGA
4- A dor do desprezo e da exclusão.
Imagine as pessoas que estão em quarentena. Como está sua mente? Qual a sensação
de aparentemente não sentir nenhuma dor
física, mas ter que ﬁcar isolada para evitar
contaminação. Salmo 27.10
5- A diferença entre medo e fé.
Chegou a hora de praticarmos a fé genuína.
A proteção de Deus é certa, porém precisamos crer mesmo sem enxergar a solução,
isso é fé. Se formos basear nos noticiários
ﬁcaremos perplexos, pois a cada momento o
quadro piora. Paulo ensinou os
Tessalonicenses um princípio muito interessante relacionado à morte. Ele mostrou que
todos somos atingidos pela tristeza, porém
os cristãos são diferentes pois têm esperança. I Tess. 4.13. Ele é capaz de nos dar vitória
contra o medo (Salmo 34.4).

8- A diferença entre o justo e o
ímpio. O profeta Malaquias deixa clara essa
diferença no capítulo 3, versículo 18. Servir
a Deus verdadeiramente de coração fará
toda a diferença em qualquer tempo, em
qualquer circunstância. Até mesmo em
tempo de Corona vírus.
9- Onde está nossa esperança. A
questão para a Igreja não é que esperança
temos diante dessa pandemia, quando
teremos o remédio ou quando tudo vai
terminar. A questão é: Que esperança temos
em Cristo diante de um vírus eternamente
letal que se chama pecado. A vacina já
conhecemos: João 11.25-26, I João 1.7.

Pr. Wesley Borges
(Adaptado do texto de Mark Oden,
pastor italiano).

6- A necessidade urgente de orar.
Mais que nunca (Tiago 5.16). Só a igreja
pode fazer isso. Tudo é possível ao que crê.
E tudo pode ser mudado pela oração. A
oração renova as forças, intensiﬁca nossa
intimidade com Deus, nos liga às pessoas e
promove o ambiente do milagre.
7- Oportunidade para valorizar o
que realmente importa. É momento de
contemplar a criação de Deus, encontrar em
cada detalhe motivo para agradecer.
Momento de ouvir mais quem está perto de
nós. Perdoar e liberar perdão. Conversar,
brincar, elogiar, meditar, louvar...
Oportunidade de desenvolver intensamente
nosso TSD (Tempo a Sós com Deus).
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DGA NOMEIA NOVO
SECRETÁRIO DE
FINANÇAS
Pr. Kevin Nascimento

A

DGA (Diretoria Geral Administrativa da Igreja Evangélica
Avivamento Bíblico), nomeou o Pr
Kevin Nascimento como novo Secretário de
Finanças para o exercício da função nos
próximos meses que restam da gestão
2016/2020. Segundo o diretor Pr Wesley
Borges, o cargo passou por um período de
vacância, mas agora tem o Pr Kevin à frente
dessa função de muita relevância para
continuar prestando um serviço de excelência a toda grei Avivalista.
O Pr Kevin Nascimento é oriundo da
Região Sudeste III, Campo de Limeira/SP e
a partir de agora passa a pertencer ao Campo
de Itajaí/SC como dirigente da congregação
de Navegantes/SC. “Estou muito feliz com
tudo que Deus nos proporcionou, mas
também sentindo na pele a responsabilidade de assumir um cargo dessa envergadura,
porém sinto-me preparado por Deus e desde
já agradeço ao Pr Wesley pela conﬁança,
agradeço também a toda equipe DGA que
me recebeu com todo carinho.” Aﬁrmou o
Pr Kevin, que agora junta-se a equipe DGA,
sob a supervisão do Diretor com a missão
de: “Coordenar e acompanhar os registros
ﬁnanceiros dos órgãos gerais, bem como
orientar e ﬁscalizar os campos eclesiásticos
junto às entidades governamentais, em tudo
o que estiver relacionado a sua área” Art.
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83 – XII, da Constituição da IEAB.
O Pastor Wesley Borges aﬁrma que a
equipe da DGA recebe este reforço e segue
com excelência o trabalho desenvolvido
desde 2016 quando assumiu a diretoria.
“Louvamos a Deus também, pois todas as
diretrizes propostas no Planejamento
Global da denominação foram cumpridas
até o presente momento, entre elas a implantação do Certiﬁcado de Regularidade
Eclesiástica, a implantação do Sistema de
Gestão Avivalista – SGA, a atualização do
Patrimônio da Denominação (em fase
ﬁnal), a revitalização do Centro de Eventos
Avivamento, orientações técnicas e supervisão do controle ﬁnanceiro e relatórios dos
Campos e Regiões Eclesiásticas, entre
outras atividades de suporte administrativo
aos campos Eclesiásticos”, conclui o pastor.
Os contatos com o Pr Kevin
Nascimento deverão ser feitos por meio do
E-mail: ﬁnanceirodga@avivamentobiblico.com,
WhatsApp: (11) 96844-2958; (19) 998914579 e Tel: (47) 2122-7484; (11) 42311017.

Pr. Emanuel Messias
Jornalista DRT 0315/01
Assessor de Comunicação da
Comissão Executiva

DGA

Entrevista com o Pr. Wesley Borges
Diretor Geral Administrativo da IEAB

C

onsiderando as leis brasileiras que
colocam o Pastor Presidente de
Campo como responsável jurídico
pelo CNPJ ( Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica) local, faz-se necessário uma orientação aos pastores para que sejam cuidadosos com as obrigações perante o Governo. É
interessante observar segundo disse o pastor
Wesley Borges, que o fato de a igreja ser
isenta de impostos não a exime da obrigatoriedade de uma série de procedimentos e
acessórios mensais e anuais. Outra questão
importante a ser considerada é o risco de as
igrejas perderem sua imunidade tributária.
O fato de estarem desorganizadas contabilmente desqualiﬁca estas entidades de
gozarem da imunidade. Isso serve de alerta,
pois, se o Governo não conseguir taxar as
igrejas por lei, poderá a qualquer momento
exigir que estas estejam em dia com suas
obrigações acessórias, sob pena de ter que
passar a pagar imposto sobre suas entradas.
Todos esses cuidados que iremos abordar
estão previstos nas diretrizes do planejamento global do Conselho Geral da IEAB,
que por meio da DGA e sua equipe estão
preparados para auxiliarem nossa grei no
atendimento a todas essas exigências.
Reproduzimos aqui a entrevista do Pr
Wesley concedida ao “News Aviva-mento”
do site avivamentobiblico.org:

Pr Wesley Borges, diretor geral
administrativo, presidente do campo de
Itajaí -SC, contador-UENP-PR, especialista em marketing e gestão empresarial –
INBRAPE/UEL, graduando em direitoUnivali, curso pastoral SEAB.
News Avivamento – Sabemos que
um dos problemas que permeiam a administração da igreja, é a confusão patrimonial, quando o pastor da igreja mistura ﬁnanças pessoais com os recursos da igreja, o
que fazer então para evitar esse tipo de
problema?
Pr Wesley – A movimentação
ﬁnanceira da igreja nunca pode confundirse com a vida ﬁnanceira pessoal do pastor.
Os valores arrecadados devem estar depositados sempre em conta bancária em
nome da igreja, nunca em conta particular.
News Avivamento – Quanto aos
Relatórios Financeiros dos Campos
Eclesiásticos, qual a importância desse
documento?
Pr Wesley – Os relatórios ﬁnanceiros mensais, servem para comprovar as
entradas no caixa da igreja, mas é bom
lembrar que eles não servem apenas para
atender aos órgãos gerais da denominação,
são documentos hábeis e de valor contábil;
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inclusive a IEAB disponibiliza aos pastores e assessores de ﬁnanças o SGA (Sistema de Gestão Avivalista), o qual permite
rapidez e precisão no fechamento dos
relatórios, bem como gráﬁcos e emissão de
boletos de remessas. Tudo online.
News Avivamento – No tocante às
despesas, como proceder?
Pr Wesley – As despesas devem ter
obrigatoriamente documento hábil que as
comprove; entenda-se por documentos
hábeis as notas ﬁscais, contratos e outros
comprovantes legais, sempre em nome da
organização religiosa (IEAB).
News Avivamento – Em que condições o Pastor poderá fazer empréstimos?
P r We s l e y – P o r f o r ç a d a
Constituição da IEAB (Igreja Evangélica
Avivamento Bíblico), em caráter excepcional, os campos só podem fazer empréstimos ﬁnanceiros com a autorização do
Conselho Geral, por meio da Comissão
Executiva. É importante lembrar que a
Palavra de Deus não recomenda a obtenção de empréstimos (Pv. 22.7, Dt. 28.1, 2 e
12).
News Avivamento – Qual o procedimento quando a igreja receber ofertas de
valor alto?
Pr Wesley – Em caso de recebimento de doações de valor relevante e identiﬁcado, documentar o ato de acordo com as
leis vigentes.
News Avivamento – Vamos falar
um pouco agora com relação à contabilidade da igreja local, principalmente no que
tange aos procedimentos do pastor
Presidente diante do seu contador responsável, valendo salientar inclusive que o
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contador também responde civilmente
pelo trabalho prestado. Partindo desse
princípio, o que seria o contrato de prestação de serviços contábeis?
Pr Wesley – Além de ser uma exigência do Conselho Federal de
Contabilidade, o contrato é uma segurança
para a igreja, haja vista, que as obrigações
legais perante os órgãos do governo, são
cada vez maiores e exigem um cuidado
cada vez mais criterioso por conta dos
proﬁssionais, acarretando multas para a
igreja. Um contrato vai garantir a responsabilidade civil do contador. Não é saudável aceitar os serviços contábeis de forma
gratuita, isso tira o direito da igreja em
exigir excelência e pontualidade nos
serviços ocasionando prejuízos.
News Avivamento- Se a igreja é
isenta dos impostos porque ela precisa
fazer o Balanço Patrimonial?
Pr Wesley – A igreja não paga
impostos, mas a Lei não a isenta das demais obrigações da pessoa jurídica, como a
contabilização das entradas e saídas gerando o Balanço Patrimonial no ﬁnal de cada
ano. O balanço nada mais é do que o retrato
do patrimônio da igreja num determinado
momento. Ele demonstra os bens, direitos
e obrigações da igreja. Inclusive junto com
o balanço tem uma outra peça contábil
muito importante que eu quero citar aqui,
que é a Demonstração do resultado do
exercício. Nessa demonstração podemos
observar o confronto das receitas e despesas num determinado período e o resultado
que poder ser Superávit (Lucro) ou Déﬁcit
(Prejuízo); além desta, também temos
outras demonstrações como

DGA
Demonstração do Fluxo de Caixa,
Demonstração do Superávit e Déﬁcit
Acumulado e Demonstração das Mutações
do Patrimônio Social.
News Avivamento – O que é o Livro
Diário e o Livro Razão?
Pr Wesley – Trata-se da impressão
encadernada e assinada pelo contador e
pelo pastor presidente, onde consta os
fatos contábeis da igreja num determinado
exercício (ano) em ordem de data e por
natureza das contas.
News Avivamento – Como a igreja
deve proceder para organizar sua Folha de
pagamento pastoral?
Pr Wesley – A igreja que remunera
seu pastor deve comprovar esse pagamento periódico por RPA (Recibo de
Pagamento de Autônomo) ou RPCI (Recibo de Pagamento a Contribuinte
Individual). Esse procedimento atende o
que a lei exige para que seja calculado o
IRRF (Imposto de Renda Retido da Fonte).
O contador calcula tudo e imprime o
DARF para a igreja pagar mensalmente. O
pastor também deve recolher seu INSS
mensalmente.
News Avivamento – O imposto de
Renda é algo que gera muitas dúvidas,
quais cuidados os pastores devem tomar
para não caírem nas garras do leão?
Pr Wesley – Quero começar orientando pela DIRF (Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte), sempre no mês
de fevereiro, o contador deve enviar para a
Receita Federal esta Declaração, informando os dados do pastor que foi remune-

rado no ano anterior as respectivas retenções de imposto de renda realizadas. E
também o IRPF (Imposto de Renda Pessoa
Física), entre os meses de fevereiro e abril
de cada ano, o pastor deve apresentar à
Receita Federal a sua própria declaração
de ajuste de Imposto de Renda. O contador
irá transmitir os dados da DIRF junto com
outras informações e o pastor saberá se terá
imposto a pagar ou a restituir.
News Avivamento – Com o intuito
de familiarizar os pastores com o tema da
contabilidade, separamos algumas siglas e
pedimos que o pastor deﬁna cada uma
delas.
News Avivamento – DCTF
Pr Wesley – A Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais
trata de mais uma obrigação mensal da
igreja perante a Receita Federal. Nela
informasse os débitos de tributos apurados
naquele mês para que o ﬁsco tenha mais
controle ainda sobre o que acontece na
igreja no sentido ﬁscal.
News Avivamento – ECF
Pr Wesley – A Escrituração
Contábil Fiscal (ECF), substitui a
Declaração de Informações EconômicoFiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir
do ano-calendário 2014, com entrega
prevista para o último dia útil do mês de
julho do ano posterior ao do período da
escrituração no ambiente do Sistema
Público de Escrituração Digital (Sped).
News Avivamento – E-Social
P r We s l e y – S i s t e m a d e
Escrituração Digital das Obrigações
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Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
(eSocial). Por meio desse sistema, os
empregadores passarão a comunicar ao
Governo, de forma uniﬁcada, as informações relativas aos trabalhadores, como
vínculos, contribuições previdenciárias,
folha de pagamento, comunicações de
acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações ﬁscais e informações sobre o FGTS.
No caso das igrejas, o pagamento das
prebendas passará pelo e-Social.
News Avivamento – Certiﬁcado
Digital
Pr Wesley – Todas as Declarações
devidas à Receita Federal só são possíveis
de serem entregues por meio do
Certiﬁcado Digital. Ele permite a assinatura digital do representante legal da igreja.
Toda igreja deve adquirir o seu Certiﬁcado
Digital ou fornecer procuração eletrônica
ao seu contador.
News Avivamento – CND da
Receita Federal
Pr Wesley - Trata-se da Certidão de
Débitos Relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União.
Qualquer pessoa munida do número do
CNPJ pode obter este documento no site
da Receita Federal. Ela demonstra que a
igreja nada deve para os órgãos federais.
Recomenda-se obter esta certidão anualmente para acompanhamento.
News Avivamento – RAIS
Pr Wesley – É a Relação Anual de
Informações Sociais. Trata-se de uma
declaração entregue ao Ministério do
Trabalho contendo informações sobre os
empregados registrados. No caso da igreja
que não tem empregado registrado, apre-
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senta-se a RAIS Negativa.
News Avivamento – Alvarás e
licenças
Pr Wesley – A prefeitura está encarregada de emitir Alvará de funcionamento
para as igrejas. Isso depende de licença
prévia do meio ambiente, Corpo de
Bombeiros, Sanidade, etc. O pastor deve
cuidar para que estes documentos estejam
sempre atualizados e vigentes.
News Avivamento – Isenções
tributárias (Imunidade IPTU)
Pr Wesley – Todos sabemos que
pela Constituição Federal os templos de
qualquer culto são imunes aos impostos.
Especiﬁcamente no caso do IPTU, todas as
igrejas gozam desse benefício. Todavia, é
fundamental que o cadastro da igreja seja
anualmente atualizado na prefeitura para
evitar inscrição em dívida ativa. Boa parte
das legislações municipais não permitem
que o status de imunidade seja permanente. Eles exigem que a igreja prove todo ano
que continua em condições de merecer a
imunidade.
News Avivamento – Por quanto
tempo a igreja deve guardar seus documentos?
Pr Wesley – Orientamos que, em
regra geral, os documentos devem ser
guardados por 5 (cinco) anos. Depois dos
quais, podem ser descartados.

Pr. Emanuel Messias
Jornalista DRT 0315/01
Assessor de Comunicação da
Comissão Executiva

DGA

O Mordomo Cristão

em Meio a Crise

A

palavra “crise” tem sido extremamente atual em nosso contexto. Em
sua essência e propagação, algumas objeções são impregnadas nas mentes,
corações e decisões das pessoas. Palavras
como “retenha, guarde, armazene”, parecem ser cada vez mais comuns. Com isto, a
facilidade que temos para cuidar e administrar aquilo que possuímos se torna mais

vulnerável.
Qual deve ser então o perﬁl do
Mordomo Cristão em um momento como
este? A Bíblia jamais deixou de mencionar
os períodos difíceis ao longo da história e o
motivo pelo qual ela faz isto, é exatamente
para nos ensinar os princípios essenciais
para administrar e superar as crises.
O texto de Paulo a igreja de Corinto
(II Co 9.10), deixa evidente que Deus nos
supre de duas formas, nos dando “pão – para
comer” e “sementes – para plantar”. O
mordomo sábio entende a importância de
reter parte daquilo que ganha, como também
a necessidade de ativar o princípio espiritual
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da semeadura, mantendo-os de forma harmônica. Com isto ele não planta o seu pão e
nem come a sua semente.
Ainda na carta aos irmãos de Corinto,
Paulo destaca a generosidade das igrejas da
Macedônia, na contribuição para o seu
ministério mesmo em meio a muita prova de
tribulação (II Co 8.2). O que ﬁca claro neste
texto é que estes irmãos haviam entendido o
honroso caminho da multiplicação: “dar
para receber” e faziam questão de participar
mesmo em extrema necessidade. Paulo não
rejeita a ajuda destes irmãos pobres, pois o
que mais importava naquele momento não
era o que eles estavam dando, mas o que esta
atitude de dar iria liberar sobre a vida deles.
Jesus destaca também este princípio em (Lc
6.38), deixando claro que o suprimento de
Deus é muito mais abundante sobre nossas
vidas quando semeamos, você lança a sua
pequena quantia e Deus te supre de forma
transbordante. Em (I Re 17) observamos
ainda um milagre sobrenatural na vida de
uma viúva que semeou sua última semente
quando já não havia mais perspectiva de
futuro para ela e para o seu ﬁlho, com isto,
Deus a honrou e não faltou pão e azeite para
esta mulher. Estes textos fazem côro em
meio as tribulações e nos ensinam o princípio divino em meio ao caos.
Este princípio não foi alterado pela
crise atual, ele continua a nossa disposição,
acessível aos homens e mulheres de fé.
Primeiro você dá e depois recebe, primeiro
você planta e depois colhe, mesmo em meio
à crise. Paulo disse ainda que: “[...] mais
bem-aventurada coisa é dar do que receber” (At 20.35), evocando com isto o conceito de generosidade e amor altruísta para
com o nosso próximo, que são características do mordomo cristão.
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É em meio a crise que o leque de
possibilidades aumenta. Pessoas necessitadas em vários lugares, famílias carentes,
falta de alimento e com isto a igreja precisa
se posicionar. É também em meio à crise que
a Igreja do Senhor sobrevive cumprindo sua
missão, mantida pelos dízimos e ofertas dos
irmãos, fazendo com que o Reino de Deus
continue avançando. Como mordomos
somos responsáveis pelo cuidado das pessoas e dos bens que Deus nos disponibiliza.
Neste contexto demonstramos a nossa fé,
administramos o nosso pão, lançamos a
nossa semente e frutiﬁcamos em meio a
crise, assim como a viúva mencionada em
(Lc 21.1-4).
Para reﬂetirmos mais profundamente
sobre esse tema, todo mês de junho a
Diretoria Geral Administrativa, vem promovendo para a grei avivalista a Campanha
Nacional de Mordomia Cristã, que busca
por meio de seminários sobre ﬁnanças nos
âmbitos pessoal, proﬁssional e eclesiástico,
conscientizar os irmãos sobre a importância
de lidarmos com as ﬁnanças na obra de
Deus. Tendo sempre em vista que o dinheiro
é o meio que Deus nos proporciona para
alcançar o alvo do Reino e cumprir a nossa
missão como igreja.
Que Deus possa dar graças ao Seu
povo em meio a este período e que a Sua
igreja lance suas sementes e seja abençoada
cem vezes mais, como nos ensinam as
Escrituras.

Pr. Kevin Nascimento
Secretário Geral de Finanças (DGA),
Bacharel em Teologia (SEAB),
Vice-presidente do Campo de Itajaí/SC.

DGA

O patrimônio da ieab on line

C

om o advento do SGA (Sistema de Gestão Avivalista) tivemos um grande avanço
tecnológico na área administrativa da nossa denominação. Saímos do tempo de arquivos físicos, etiquetados e catalogados em ordem alfabética para a digitalização e
armazenamento virtual. A equipe da DGA está empenhada para digitalizar os documentos de
titulação de todos os bens móveis e imóveis da IEAB no Brasil.
Tudo isso se torna possível com a parceria de cada pastor juntamente com a assessoria
local de ﬁnanças e de atas e estatísticas. Feito esse trabalho de postagem da imagem dos
documentos com respectivo cadastro com dados especíﬁcos, os usuários do SGA passam a ter
acesso a todos esses dados em tempo real, com possibilidade de impressão e envio por e-mail.
O PATRIMÔNIO é mais uma ferramenta dentro do SGA que veio para facilitar a gestão
eclesiástica. Vale aqui lembrar que a cada aquisição ou alienação ocorrida no Campo
Eclesiástico, deverá ter a devida atualização online.
Os Campos que possuem bens que ainda não estão em nome da IEAB podem registrálos no SGA, entretanto devem simultaneamente solicitar assessoria da Secretaria Geral
Jurídica e do Patrimônio por intermédio do Superintendente Regional a ﬁm de regularizar os
documentos.
Se o seu Campo ainda não tem acesso ao SGA, entre em contato com nossa equipe. É
rápido, fácil e gratuito. Lá as igrejas também terão o módulo Secretaria e o módulo Financeiro,
entre outras funcionalidades. Não perca tempo!
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dgas
Pr. José da Silva Netto

DGAS
Uma Missão
frente da Diretoria Geral de
Ação Social, desde 2008,
tenho nesta oportunidade de
servir ao estimado povo avivalista,
em especial aos jubilados, viúvas e
pastores na ativa, mais do que uma
função, uma MISSÃO. Missão esta
que tenho exercido com extremo zelo
e responsabilidade.
Cabe a mim como diretor da DGAS
administrar as ofertas de Ação Social, o
Fundo de Jubilação, bem como o Seguro
dos Pastores. E graças a bondade de Deus,
ﬁdelidade da grei avivalista e de nossos
pastores, tenho trabalhado a ﬁm de que os
recursos sejam bem empregados de tal
forma que mesmo em tempos difíceis e
sobretudo, pensando nos dias que ainda
virão, tenho a alegria em relatar que hoje o
p a t r i m ô n i o d o AV I VA M E N T O
BÍBLICO, por mim administrado, com o

À
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auxílio de minha equipe: Pastor Antônio
Marcos de Mello - Secretário de Finanças;
Pastor Eliseu Abílio do Ó - Secretário de
Projetos Sociais; Pastor Anderson Barbeli
- Secretário de Assuntos Previdenciários e
Missionária Denise Oliveira Santana Secretária de Comunicação, tem condições de garantir o pagamento em dia dos
55 pastores jubilados e viúvas, mais 14
auxiliados. Além destes que são compromissos mensais, temos ainda prestado
diversos socorros emergenciais para
cirurgias e tratamentos médico, a pastores

DGAS
na ativa, jubilados e membros.
Destaco ainda o trabalho desenvolvido na área social. Hoje a DGAS tem
diferentes frentes de ação com projetos
próprios e parcerias que são ﬁrmadas com
entidades reconhecidamente sérias.
Dentre nossos projetos estão: LAR
AVIVALISTA PASTOR JAIME GOMES
DE OLIVEIRA, situado na cidade de
U b a t u b a / S P, e P R O J E T O M Ã O S
DADAS, situado na cidade de
Horizonte/CE. Ambos em local próprio,
desenvolvendo um trabalho com crianças
e adolescentes, promovendo atividades
esportivas e apoio pedagógico. Dentre os
projetos apoiados estão: PRONOV –
PROJETO VIDA NOVA, situado na
cidade de Ribeirão Pires/SP; CERNA –
COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA
ALIANÇA, situado em Rolim de
Moura/RO; MOLIVI – MOVIMENTO
PARA LIBERTAÇÃO DE VIDAS, situado cidade de Cascavel/PR; estes são projetos com ênfase no tratamento de dependentes químicos. E ainda: ESCOLA
COMUNITÁRIA LUZ E VIDA, um
projeto social da Igreja Evangélica
Avivamento Bíblico em Moçambique,
África.
Com a ﬁnalidade de dinamizar o
envio dos comprovantes, fomos pioneiros
em utilizar o WhatsApp através número
(11) 99879-8188 DGAS COMPROVANTES, como ferramenta facilitadora. E
ainda pretendendo ser cada dia mais transparentes em nossas ações criamos o site
dgas.avivamentobiblico.com como canal
de comunicação, onde todos poderão ﬁcar

informados sobre os projetos e parcerias,
acesso e download do MANUAL DE
AÇÃO SOCIAL e muito mais.
Finalizo minhas palavras com a
seguinte reﬂexão: não é possível pensarmos em futuro da igreja, sem pensar e
trabalhar para garantir o futuro daqueles
que foram antes de nós, que deram suas
vidas, para que hoje pudéssemos ser este
grande povo chamado Igreja Evangélica
Avivamento Bíblico.
Tenho em meu coração imensa
gratidão à Deus que me chamou para esta
Missão; à minha família por seu apoio e
compreensão em tudo o que envolve o
exercício desta Missão; ao Campo
Eclesiástico de Arthur Alvim, em especial
aos membros do Conselho do Campo, os
quais desempenham com eﬁcácia suas
atribuições me permitindo seguir tranquilo
em minhas atividades como diretor e aos
companheiros da DGAS por todo empenho no exercício das atividades desta
diretoria. Sigo com plena disposição em
continuar cumprindo minha Missão e
disposto a Servir Sempre.

Pr. José da Silva Netto
Diretor Geral de Ação Social

IEAB - Diretoria Geral de

AÇÃO SOCIAL
Servir Sempre
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dgCEC
Pr. Aloísio Tadeu Rodrigues da Silva1
2

sacrificar aquilo que me custar

O

trecho que dá título a este texto veio
à minha memória de uma música
cristã, a qual eu gosto muito. Então
pensei em apresentar aos leitores do Jornal
Avivamento reﬂexões sobre esse tema que
ﬁz em um dos meus devocionais. O texto em
questão é o de II Samuel 24. O tema desde
capítulo gira em torno de um recenseamento. Isso não é uma novidade na Bíblia, aliás o
livro de Números apresenta duas contagens
do povo de Israel.
Tal recenseamento provavelmente
aconteceu no ﬁnal do reinado de Davi.
“Tornou a ira do Senhor a acender-se
contra os israelitas”. (v. 1) Em primeiro
lugar temos aqui dois momentos de ira de
Deus contra os israelitas. O primeiro
momento parece estar ligado a forma como

Saul tratou os gibeonitas. Aqui o texto que
devemos dar uma olhada é o de II Samuel
21:1-14. No entanto a Bíblia se cala desse
segundo pecado que levou o Senhor Deus a
irar-se contra seu povo. Uma boa explicação
seria a não aprovação do Senhor à rebelião
de Absalão (II Sm 16:15 – II Sm 18:18) e a
do benjamita Seba. (II Sm 20:1 e 2) Deus
jamais aprovou a rebelião contra seus escolhidos (Nm 16:1-50).
Então a Bíblia diz que Deus “incitou a
Davi contra eles”. (v. 1) O objeto desse texto
não é provar que Deus mesmo incitou Davi a
pecar e depois castigou o pecado de Davi.
Isso pode ﬁcar para uma posterior pesquisa.
A verdade é que “Deus não pode ser tentado
pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta” (Tg
1:13). O cronista diz que na verdade “Sata-

1 - Diretor Geral de Cultura e Educação Cristã (2016-2020). Pastor Presidente do Campo Eclesiástico de Casa
Verde. Bacharel em Teologia (SEAB e Universidade Presbiteriana Mackenzie). Mestre em Teologia
(FATEBOM). Licenciado em Letras (Universidade de Guarulhos). Psicopedagogo (Universidade de
Guarulhos) e Gestor de Pessoas e Projetos Sociais (Universidade Federal de Itajubá, MG)
2 - Trecho da música “Se eu me humilhar” do Grupo Discopraise.
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nás se levantou contra Israel e incitou a
Davi”. (I Cr 21:1)
O rei Davi então chama seu comandante militar Joabe e manda que ele percorra
o território nacional de Israel de norte a sul
contando o número do povo de Israel.
Talvez poderia até ser um motivo de segurança; mas creio que o motivo principal de
Davi fosse o orgulho pelo tamanho do seu
reino. Alguns comentaristas acreditam
também que Davi tinha o desejo de implantar um novo imposto e a contagem do povo
era para ter uma previsão de quanto em
dinheiro podia arrecadar. Então teríamos em
Davi dois pecados: orgulho e ganância. Até
Joabe, que não era nenhum modelo de
integridade e espiritualidade, percebeu o
erro na atitude de Davi.
A situação é que Joabe percorre Israel
durante nove meses e vinte dias fazendo o
solicitado senso. No II Livro das Crônicas a
Bíblia disse que Joabe não contou algumas
tribos. Na realidade ele se cansou de realizar
uma tarefa que ele não aprovava. Então ele
volta a Jerusalém e entrega o resultado de
seu trabalho: Israel tinha 800 mil homens
em idade militar e Judá 500 mil, totalizando
um milhão e trezentos mil homens que
poderiam ir à guerra.
Para que o leitor entenda quão grande
era esse exército, em 2017 o Exército
Americano contava com 476 mil soldados
ativos. O Exército Brasileiro tem hoje
219.585 soldados ativos e 280 mil reservistas. Quero que reﬂita comigo: o rei Davi não
devia colocar sua conﬁança em tão grandioso exército e sim em Deus o “Senhor dos
Exércitos”. Não devemos nunca colocar
nossa conﬁança em homens. Mais em Deus.

O rei Davi esqueceu do Salmo 20:7-9.
Outra reﬂexão que o verso 10 me leva a
fazer: como demoramos para perceber o
nosso próprio pecado. Davi diz que “muito
pequei no que ﬁz” e “procedi mui loucamente”. Mais essa percepção de pecado demorou 9 meses e vinte dias, para como dizíamos antigamente: cair a ﬁcha!
No dia seguinte Gade, o vidente do rei
Davi, é enviado por Deus para falar com
Davi acerca do seu pecado. Não sabemos se
Deus falou com ele por meio de um sonho ou
por uma visão; mas sabemos que um verda3
deiro vidente era um homem espiritual que
podia ajudar os outros com problemas e
compreensão espiritual. O julgamento
divino era uma certeza, como aconteceria
era o rei Davi quem iria escolher. Quais
eram as opções? “Sete4 anos de fome”.
Imaginem quantas pessoas morreriam nesse
período. “Três meses fugindo dos seus
inimigos”. Os inimigos com certeza invadiriam o território israelita e a mortandade
seria muito grande também. “Três dias (...)
haja peste na tua terra”. Não teria uma
duração longa; mas a devastação seria
grande. Na realidade qualquer um dos
castigos ceifaria muitas vidas. Aqui não é a
“escolha de Soﬁa”, mais a de Davi. O rei
escolhe a terceira “Caiamos na mão do
Senhor”. (v. 14) Muito melhor a misericórdia de Deus do que o ódio dos inimigos.
Inimigo não tem compaixão. Observe
um episódio na Guerra do Paraguai (18641870) em que os soldados brasileiros esta3 - Vidente era o nome dado antigamente ao Profeta.
4 - O trecho paralelo de I Cr 21:1 e o texto da versão
Septuaginta diz três anos.
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vam batendo em retirada e sendo perseguidos pelos paraguaios. Chegou um momento
que o oﬁcial brasileiro teve que tomar a dura
decisão de deixar os feridos. Eles não conseguiam fugir carregando os feridos e deixaram os mesmos deitados no chão com um
pedido de misericórdia. Ao longe ouviram
seus colegas de farda sendo fuzilados pelos
paraguaios. Aprenda: inimigo não tem
misericórdia. Porém a Bíblia diz que às
misericórdias do Senhor não tem ﬁm e se
renovam a cada manhã (Lm 3:22,23).
Então Deus envia a peste. Da mesma
maneira que o censo percorreu de norte a
sul, a peste estourou também de norte a sul.
Temos aqui um reﬂexo da lei de Talião: olho
por olho, dente por dente. Alguns comentaristas dizem que os 70 mil morreram pela
ação de algum vírus ou alguma bactéria.
Situação bem parecida com o momento que
passamos agora. Filhos perderam pais; pais
ﬁcaram sem seus ﬁlhos; maridos perderam
suas mulheres, tudo de uma hora para outra.
No momento em que o Anjo se preparava para invadir Jerusalém para a destruir
Deus diz “basta” (v. 16). Aqui não se trata de
uma indicação de mutabilidade no caráter de
Deus (I Sm 15:29), mas de uma expressão de
tristeza em relação àquela horrível mortandade. O anjo estava junto a eira de Araúna, o
Jebuseu. Observe que Davi viu o Anjo. Aqui
temos uma teofania e era usual que locais
onde teofanias aconteciam viessem a ser
locais consagrados. Porém deixamos mais
para frente meditações sobre este local. Ao
ver o Anjo Davi assume o seu pecado “Eu é
que pequei”.(v. 17)
Mais uma vez o vidente Gade vem
com uma palavra de Deus para Davi: ele
devia fazer um altar e sacriﬁcar ao Senhor
para ﬁndar a praga. Davi então vai para
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aquela localidade. Uma coisa que quero
reﬂetir aqui é que o local para onde Davi foi
ﬁcava no Monte Moriá, ao norte do muro da
cidade de Jerusalém, o mesmo local onde
nosso pai da fé ofereceu seu único ﬁlho
Isaque (Gn 22:2) e onde posteriormente o
ﬁlho de Davi, Salomão construiu o Templo
(II Cr 3:1).
Chegando lá foi recebido pelo proprietário do terreno - Araúna, que era um
estrangeiro - um jebuseu, mas que dá toda a
impressão de que se convertera ao Deus de
Israel. Este coloca tudo a disposição de Davi
para oferecer o sacrifício: os bois, os trilhos
(instrumento agrícola usado para debulhar
cereais) e a operagem (conjunto de correias
utilizadas para emparelhar bois). Tudo sem
custo nenhum. É aqui que a letra do hino
bate forte no meu coração: sacriﬁcar aquilo
que me custar. Araúna propõe a Davi sacriﬁcar algo que não custaria nada para ele.
Lembro aqui uma estória que o pastor
Cosme Ferreira da Silva conta sobre um
menino que ganhou duas moedas do seu pai:
uma era pra comprar um doce e a outra para
dar de oferta na Escola Bíblica Dominical. O
menino se dirigiu a igreja, pulando, brincando e jogando as moedas para o alto. Até que
uma caiu no chão, rolou e caiu em um bueiro. O menino exclamou: a oferta da Escola
Dominical caiu no bueiro!
O posicionamento do rei me impressiona: “não oferecerei ao Senhor, meu Deus,
holocaustos que não me custem nada”. v.
24. Esse deve ser o nosso posicionamento
também. Como líderes devemos ser exemplos. E outra coisa: sacrifícios sem preço
não tem valor algum para a vida espiritual.
Se oferecemos a Deus algo que nos resta,
damos a Deus algo que não nos pesa porque
não precisamos disso.

DGCEC
Uma das essências do reino de Deus é
que nossa oferta deve ser acompanhada por
um sacrifício pessoal. Lembra qual foi o
preço pago para resolver a questão do pecado humano? O precioso sangue de Jesus
Cristo.
Trazendo isso para nossa realidade
atual: devo dizimar e ofertar à Igreja em
meio a uma pandemia? Devo continuar a
atuar nas atividades da igreja? Ministério
educacional, ministério de louvor? Não
estou falando só de dinheiro. Falo dos
nossos dons e talentos. Dons aliás que
recebemos do próprio Senhor Deus. A
resposta é: devo “sacriﬁcar aquilo que me
custar”. Aliás quero deixar um texto bíblico
para tranquilizar nossos irmãos: “Trazei

todos os dízimos à casa do Tesouro, para
que haja mantimento na minha casa; e
provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos,
se eu não vos abrir as janelas do céu e não
derramar sobre vós bênçãos sem medida.”
(Ml 3:10).
Aqui temos uma questão de fé. Nunca
foi tão necessário que a igreja tenha mantimentos para atender às pessoas. E para
fechar, tem uma receita pra você ser abençoado: o dizimista tem a promessa de receber
de Deus uma benção sem medida. Que Deus
abençoe todos !!!
Pr. Aloísio Tadeu Rodrigues da Silva
Diretor Geral de Cultura e
Educação Cristã

NOTICIAS DO SEAB – SÃO CAETANO DO SUL

N

o ano de 2018 o Conselho Geral da
Igreja Evangélica Avivamento
Bíblico se uniu e fez um grande
investimento realizando uma esperada e útil
reforma no telhado de nossa sede administrativa na cidade de São Caetano do Sul.
Após a conclusão das obras, a DGCEC pôde
então implementar em sua área da sede
administrativa, uma reforma também muito
necessária.
Essa reforma teve início no mês de
junho de 2018 e foi concluída em março de
2020. Hoje contamos com três boas salas de
aulas, uma secretaria, um espaço de convivência para os alunos, um alojamento para

quatro pessoas, sanitários masculino e
feminino, uma bonita cozinha e o espaço
onde será instalado o futuro Memorial da
IEAB.
O Memorial da IEAB, sob a responsabilidade da Secretária de Cultura da
DGCEC, Mis. Maria das Graças, será instalado tão logo a circulação no estado de São
Paulo seja liberada. O Memorial será um
centro de Estudos e Pesquisas sobre diversos aspectos da História da IEAB e outros
temas relevantes. Uma quantidade signiﬁcativa de documentos históricos serão nele
arquivados e conservados. Os avivalistas de
perto poderão realizar visitas monitoradas e
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os de longe poderão participar de uma visita
virtual.
Neste abençoado espaço funciona
uma turma de Bacharel em Teologia (alunos
concluindo em abril de 2020), e uma turma
do Curso de Capacitação Ministerial, além
de pequenos cursos, entre eles: Curso de
Inglês Bíblico, Curso de Hebraico Bíblico,
Curso sobre o Primeiro Simpósio Teológico.
Também esperamos para o segundo semestre de 2020 um Curso de Atualização para os
Presbíteros.
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Aguardamos também, em parceria
com a Faculdade Evangélica do Piauí
(FAEPI) a abertura da primeira turma de
MBA em Gestão de Pessoas; curso voltado
para graduados na área de Humanas e que
desejam melhorar seu currículo. Previsão
ainda para 2020, com o ﬁm dessa pandemia
mundial.
Com isso prosseguimos com nosso
objetivo de Comprometimento, Excelência
e Unidade.

FOTOS DO SEAB SÃO CAETANO DO SUL

DGCEC
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SEGUNDA FORMATURA DO BACHAREL EM
TEOLOGIA DO SEAB EM PARCERIA COM A FAEPI

E

m um sábado muito ensolarado, dia
15 de fevereiro de 2020, a DGCEC e
a Diretoria do Seminário Evangélico
Avivamento Bíblico (SEAB) realizaram no
Centro de Eventos Avivamento (gentilmente cedido pelo Pr. Wesley Borges) a segunda
Cerimônia de Formatura do curso de
Bacharel em Teologia em parceria com a
Faculdade Evangélica do Piauí. A primeira
aconteceu no mês de Novembro de 2018.
Os formandos, familiares e convidados participaram de um almoço no local e ás
17 horas realizamos a Cerimonia de Colação
de Grau. Tivemos a participação da Turma
Especial composta pelos seguintes formandos: Samuel Alves Martins, Marco Antonio
de Assis Pereira. Jard Everton Pascoal, Jair
Rodrigues Barbosa, Leonardo de Assis
Senra, Sebastião Paz de Carvalho e
Ezequias Valdomiro Lopes. Na Turma
Regular participaram os seguintes alunos:
Maria José Menezes Ventura, Thiago
Rodrigues de Souza, Saulo Alves Martins,
Josué Elias Santarosa, Jonas Nascimento
Silva Filho, Clézio Cristiano, Carlos
Rodrigues, Anastácia Ramos, Alessandra
Grossi Moura, Patric Borges do
Nascimento, Emily da Silva Oliveira,
Thamires Veloso da Silva, Isabela Lourdes
da Costa e Samuel Henrique Gueiros; fazem
parte dessa turma também os pastores
Marco Antonio Duarte, Amós Eller (ambos
de Rolim de Moura, RO), e Francisco
Claudemir de Freitas (Patu, RN).
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A condução da cerimônia esteve a
cargo da Diretora Pedagógica do SEAB,
Professora Maria das Graças R. R. Silva.
Falaram os formandos: Samuel Alves
Martins - pela Turma Especial, e Patric
Borges de Oliveira pela Turma Regular. O
paraninfo foi o Diretor Acadêmico do SEAB
Pastor Elmer Mendes.
O Pastor Aloisio Tadeu Rodrigues da
Silva, Diretor Geral da DGCEC falou sobre
o grande investimento - material e espiritual, que a Igreja Evangélica Avivamento
Bíblico, faz na vida de cada um dos alunos; a
IEAB é uma igreja família. O mesmo baseou
sua fala no valor que a IEAB investe em
cada aluno e na composição dos alunos
formandos: irmãos estavam se formando
(Samuel e Saulo); genro e sogro (Clézio e
Sebastião). Além de formandos que são
cônjuges de membros da Diretoria do
SEAB: Maria José e Marcos Ventura;
Thiago e Patrícia. Contamos também com a
presença dos superintendentes regionais das
três Sudestes (Pastor Ezequias era um dos
formandos, Pastor Vladimir e Pastor
Sebastião, também formando.); além do
Pastor José da Silva Netto, Diretor da
DGAS, Pastor Cosme Ferreira da Silva,
Pastor Renato de Oliveira Cezar, Pastor
Marcos Manoel Ventura e outros queridos
pastores.
A DGCEC e a diretoria do SEAB
oferece a Deus mais essa vitória!

DGCEC
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RESSIGNIFICANDO O SEMINÁRIO
Maria das Graças Rocha R. Da Silva1

I. O Seminário e sua finalidade
Desde os primórdios a educação
sempre foi de suma importância. E na visão
bíblica cristã ela faz parte tanto do ministério de Cristo (Mateus 4.23), evidenciado por
seu titulo de Rabi até o seu “Ide” registrado
no evangelho de Marcos (Marcos 16.15). Na
igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, ela
não ﬁca esquecida, bem como também no
trabalho missionário de Paulo. Ele ﬁca em
Corinto um ano e meio ensinando (Atos
18.11) e Éfeso, onde ﬁcou por dois anos na
escola de tirano (Atos 19.9,10). Além disto,
a igreja continuou seu processo de formação
de clérigos através da escola Catequética,
escolas catedrais e Monásticas, até as universidades fundadas por cristãos e a educação na época através dos Reformadores.
O seminário cristão surge como uma
instituição voltada para a formação de
ministros cristãos vocacionados para uma
vida de serviço eclesiástico de tempo integral. Os vocacionados são chamados de
seminaristas, estudantes que se sentem
vocacionados para um preparo eclesiástico
espiritual à esta ﬁnalidade. Para reconhecer
a utilidade do Seminário de Teologia faz-se
necessário compreender o sentido atribuído

a sua existência. Segundo Kohl e Barros
(2006), a ﬁnalidade do Seminário, desde o
século XVI, como Instituição Teológica,
seria de acordo com sua etimologia um
“viveiro de plantas”, ou seja, um lugar onde
aqueles que se sentem chamados ao serviço
eclesiástico seriam cuidados e protegidos.
Isso indica que o Seminário é um local
instituído para atender um grupo especíﬁco:
os vocacionados.
O termo vocacionado é atribuído às
pessoas que são comissionadas para uma
missão. Essa missão tem a ver com o trabalho a ser efetivado e que se relaciona com a
prática de pastoreio. Nesse sentido, é preciso ressaltar que:
Os pastores não escolhem serem pastores, mas Deus escolhe os pastores e os
designa para os seus planos. Ser pastor
não se subentende que o indivíduo terá
uma coleção de dons, pois ser pastor é
um dom próprio. O chamado consiste
em saber que Deus cria indivíduos para
serem pastores (BUTESEKE, 2015, p.
80).

O Seminário Evangélico Avivamento
Bíblico foi fundado em outubro de 1979 e
organizado oﬁcialmente, à época, pelo
Departamento Geral de Cultura e Educação

1 - Licenciada em Pedagogia pela Faculdade Integradas de Ribeirão Pires; Bacharel em Teologia pelo Seminário Evangélico
Avivamento Bíblico e pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Licenciada em Filosoﬁa pela Universidade Cruzeiro do Sul; Pós
Graduada em Educação Infantil, Pós Graduada em Filosoﬁa e Pós Graduada em Design Instrucional pela Universidade Federal de
Itajubá; Diretora Pedagógico do SEAB, Design Instrucional e Professora do Seminário Evangélico Avivamento Bíblico;
Professora do projeto de EBD - Netinins com adolescentes e crianças; Professora de Filosoﬁa e Sociologia do Estado de São Paulo;
Dirigente de Congregação do Campo de Casa Verde, Zona Norte de São Paulo; Foi Coordenadora do Projeto Educação Teológica
na IEAB de Artur Alvim, (Curso EaD, instalado no AVA gratuito do TelEduc da UNICAMP – garantindo gratuidade aos alunos);
Autora do livro “Ministério de Ensino do Pastor”. Mestranda perla FABAPAR - Faculdades Batistas do Paraná
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Cristã da Igreja Evangélica Avivamento
Bíblico, em 13 de novembro de 1984. Foi
nomeado para diretor da escola, o Pr. Élcio
Augusto Lodos e para Deão o Pr. Jessé
Henrique Araújo, tendo como Diretor Geral
da DGCEC o Pr. Cosme Ferreira.

Sapopemba 4289, Bairro de Quarta Divisão,
na cidade de Ribeirão Pires/SP e vem se
aﬁrmando como uma instituição formadora
no contexto do ensino teológico.
Como todo o seminário interno, o
SEAB segue um regimento junto com um
regulamento interno que ajuda na administração diária dos vocacionados.
De lá para cá, com a efervescência
dos cursos teológicos reconhecidos pelo
Ministério da Educação e as mudanças
tecnológicas na vida de todos mudou-se o
contexto sociocultural mundial. Houve a
necessidade de ressigniﬁcação do
Seminário.

II. Ressignificando

Em agosto de 1985 é dado início a
primeira turma do curso de Educação
Teológica, nível médio, com um total de
nove alunos. Em fevereiro de 1986, iniciouse a segunda turma do curso de Educação
Teológica, nível médio, com um total de
quatro alunos. Data também desta época, a
primeira turma do Curso de Bacharel em
Teologia.
Desde meados dos anos 1980 é possível ver duas formas de educação teológica
na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico: o
Curso de Bacharel em Teologia, em regime
de internato, para jovens solteiros e o Curso
Pastoral para os pastores que já exercem o
ministério de tempo integral.
O Seminário Evangélico Avivamento
Bíblico funciona, desde então, na Estrada do

A palavra ressigniﬁcar, aparece com o
signiﬁcado no dicionário online como:
“...atribuir um novo signiﬁcado a; dar um
sentido diferente a alguma coisa ou ainda
compreender uma experiência de forma
diferente, dando a ela um signiﬁcado novo e
diferente”.
Hoje, esta palavra tem sido muito
usada. Na educação secular, neste momento
de pandemia e isolamento social que estamos vivendo muito pertinente tem se tornado o seu signiﬁcado.
Assim o Seminário, pensando em
atender a formação desaﬁadora do ministério eclesiástico contemporâneo, tem se
ressigniﬁcado, investido na sua estrutura,
atualizando seus acessos, aumentando o seu
acervo com mais volumes para biblioteca e
outras medidas necessárias para vencer os
desaﬁos modernos latentes:
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1. ESTRUTURA
Na sua estrutura dentro do projeto de
reforma, para atender foram construído
quartos com suítes para o conforto de seus
alunos. A biblioteca foi ampliada, procurando atender as exigências futuras para reconhecimento do curso. Foram criadas três
novas salas de aulas todas equipadas com
aparelho de televisão com acesso a internet
para aulas dos docentes e notebooks.
Banheiros foram construídos próximos as
salas, sendo um construído com toda acessibilidade, para futuros alunos especiais, caso
venham existir. Dentro ainda da preocupação da acessibilidade a planta de reforma
conta com uma rampa. E um auditório
adaptado à capela.
Outra ressigniﬁcação está no atendimento aos veículos e uma recepção.
Também solucionada em sua planta. A
secretaria e diretoria adaptadas pela reforma
de forma a melhor atender.
2. QUANTO À PARTE BUROCRÁTICA
E PEDAGÓGICA
Começou-se a perceber que o próprio
regulamento interno não atendia mais as
necessidades dos novos alunos, deﬁnindo o
uso da tecnologia móvel pelos alunos, e por
conta disto sofreu mudanças com transparências em sua missão, visão e valores para a
compreensão dos seus seminaristas. Com a
deania ressigniﬁcada em seu papel do
cuidado espiritual com acompanhamento
psicológico. Aulas diferenciadas de línguas,
educação musical e formação de coral.
Atualização do processo seletivo.
Reformulação da sua Matriz Curricular de
todos os cursos.
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3. CONSTRUÇÃO DE UM AVA (AMBIENTE DE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM)
Foi criada uma plataforma própria.
Visitas dos alunos aos museus dando acesso
a arte e exposições. Resgatando o dia do
seminarista, para que a igreja possa participar de seus ministérios. Simpósios instituídos por especialistas.
4. CORPO DOCENTE
O corpo docente para o Bacharel em
Teologia é realizado com todos os professores tendo a formação de pós, mestrados
(alguns em curso), mas não sem especialização e doutores. A partir daí, o Seminário tem
uma parceria com uma Faculdade reconhecida pelo MEC. Com adicional das matérias
em sua matriz exigidas pela IEAB na formação de seus futuros pastores e missionárias,
recebendo assim além do diploma do MEC
um certiﬁcado da Instituição.
Conclui-se que a ressigniﬁcação vem
atender os novos desaﬁos atualizando o
processo sem perder a essência e a cosmovisão cristã. Pois mesmo sendo uma instituição, como outras se ressigniﬁca sem perder
os objetivos bíblicos.
_____________________________
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SECRETÁRIO GERAL CELEBRA BODAS DE OURO

C

ompartilhamos com muita satisfação, a
celebração das bodas de ouro do Pastor José
de Souza Gomes e irmã Telma. O Pastor
José Gomes, responde pela Secretaria de Educação
Teológica da Diretoria Geral de Cultura e Educação
Cristã, e sua trajetória ministerial tem contribuído
de maneira signiﬁcativa para a denominação ao
longo dos anos nas diversas funções desempenhadas.

Paulo, onde reside atualmente o casal - desde a
jubilação do pastor, e reuniu as ﬁlhas, os genros, as
netas, familiares e amigos, além de convidados
outros.

Foi ministro celebrante o Pastor José da
Silva Netto, sendo que após a renovação dos votos e
a bênção das alianças, houve uma calorosa recepção
e farto jantar.
O casal, contraiu matrimônio em março de
1970 e desde então, juntos tem se apresentado como
bênçãos, entre outras razões, a de atuarem com
bastante dedicação na construção de famílias cristãs
que viabilizem a expressão do Evangelho, principalmente por meio de seus relacionamentos conjugais, razão pela qual ministraram palestras, cursos,
aconselhamentos, e outros.

A DGCEC tem a honra de contar com a
participação do Pastor José em seu quadro de
secretários, razão pela qual faz este compartilhamento com a grei avivalista, e consigna, de forma
pública seus cumprimentos, parabenizando o casal
pelo relacionamento referencial e a realização do
evento.

Pr. Samuel Alves Martins
A cerimônia aconteceu no dia 21 de março
de 2020, nas dependências da Chácara Vida Nova,
no município de Bauru, interior do Estado de São
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Secretário de Comunicações,
Diretor Executivo da Editora Publicações Avivamento,
Pastor Presidente IEAB Taboão da Serra/SP

DGCEC

II JORNADA DE EDUCAÇÃO CRISTÃ

N

o dia 29 de fevereiro de 2020 o
Campo Eclesiástico Central de
Feira de Santana/BA realizou a II
JORNADA DE EDUCAÇÃO CRISTÃ. O
trabalho teve o apoio total do Pastor
Valdivan Nascimento e da Missionária
Geovania, atuante e eﬁcaz Assessora de
Educação do Campo. A Missionária
Geovania é doutoranda na área de Família e
professora do nosso Seminário Evangélico
Avivamento Bíblico.
Nesta II Jornada de Educação Cristã
contamos com a participação de vários
Campos Eclesiásticos e pastores da IEAB
no estado da Bahia. O tema foi “Agentes de
Milagres”. O Pastor Aloísio Tadeu
Rodrigues da Silva, Pastor da IEAB Casa
Verde e Diretor Geral de Cultura e Educação
Cristã fez a palestra de abertura apresentando aos pastores, assessores de educação,
superintendentes e secretários de EBD e
presbíteros presentes o “Manual de Escola
Bíblica Dominical”, material que será
lançado nos próximos dias pela Publicações
Avivamento. Esse material foi uma sugestão
dos pastores da Região Centro-Oeste. O

Pastor Aloísio falou sobre as atribuições dos
superintendentes e secretários e como estes
devem trabalhar em harmonia com os dirigentes locais e o Assessor de Educação.
No período da tarde aconteceu uma
série de workshops voltados para diversas
áreas educacionais. Com destaque falou aos
pastores, assessores, presbíteros e outros
interessados a Diretora Pedagógica do
Seminário Evangélico Avivamento Bíblico,
a Mis. Maria das Graças. O tema abordado
pela pedagoga, ﬁlósofa e teóloga foi “Ensino por Princípios”. A mesma explicou aos
presentes o tema e também o Currículo que a
DGCEC está preparando para o uso da
denominação toda. Tal currículo compreende desde o rol de berço até a classe dos
nossos adultos.
Agradecemos a Deus por mais esse
abençoado trabalho na área de Educação.
Uma abençoada parceria da DGCEC,
Região Nordeste e Campo Central de Feira
de Santana.

Pr.Aloísio T. R. da Silva
Diretor Geral de Cultura e Educação Cristã
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II JORNADA DE EDUCAÇÃO CRISTÃ

CURSOS EXTERNOS AVANÇAM
NO BRASIL E NO MUNDO

O

---Pastor Aloísio Tadeu Rodrigues da

Silva, Diretor Geral de Cultura e
Educação Cristã , atendendo do
convite do Pastor Josiel Pereira dos Santos,
realizou no dia 7 de dezembro de 2019, a
Cerimônia de Formatura da Primeira Turma
do Curso de Capacitação Ministerial (CCM)
em nossa igreja em Conceição de Feira/BA.
Foi um momento de muita alegria,
compartilhado pelos formandos, professores, amigos e familiares. Como o trabalho de
educação não pode parar no dia 28 de fevereiro de 2020 o pastor Aloísio retornou à
cidade de Conceição de Feira para ministrar
a Aula Magna de abertura da segunda turma;
uma grande benção.
A DGCEC também abriu uma turma
deste mesmo curso na África, mais precisa-

mente em Angola. O curso funcionou com
60 alunos na última semana de fevereiro e
primeira semana de março do corrente ano.
Tivemos a participação da Missionária Edna
Costa e a coordenação dos pastores
Sebastião Paz de Carvalho e Clézio, de
nossa igreja em Avaré/SP. Foi apenas o
primeiro módulo; mais três serão ministrados para esses queridos irmãos africanos.
A DGCEC também apresentou para
uso de todas as nossas igrejas a “Escola de
Ministérios” que já está sendo implantada
em muitos campos. Disponibilizou também
o Curso de Capacitação Ministerial (CCM)
em língua espanhola. Tanto um curso quanto
o outro são ministrados nos Campos
Eclesiásticos nacionais e de língua espanhola de forma gratuita.

"Ensinando e Capacitado
Para um Ministério com Excelência"
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salgueiro - pe

CCM - Luanda
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LIBERAÇÃO DOS ALUNOS do SEAB
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dgem
Pr. Alirio Misael Flora Agostinho

o tempo é agora

P

rovavelmente muitos ainda se lembram do sucesso do cantor Elvis
Presley “It´s now or never” que
signiﬁca: “É agora ou nunca”. Mas, o que
isto tem a ver com evangelismo e missões?
Bem, é uma questão de discernir o tempo.
Deus é o Senhor da história, por isto o tempo
está no controle Dele (veja Atos 17:26 e
Daniel 2:21). Aﬁnal, que tempo estamos
vivendo?1
A PA N D E M I A N Ã O É P O R
ACASO – Deus permitiu esta peste mundial
com, pelo menos, dois propósitos especíﬁcos: 1) Despertar a igreja para o quebrantamento, arrependimento, restauração da
comunhão da família, enﬁm, preparação da
Noiva de Cristo para o arrebatamento, que
está às portas. 2) Abalar as nações e preparar
um ambiente propício para a propagação do
evangelho, pois os corações, mais do nunca,

estão sensíveis para receber a palavra de
esperança que só a igreja do Senhor Jesus
Cristo tem para oferecer, como já dizia o
escritor C. S. Lewis: “O sofrimento é o
megafone de Deus para despertar um
mundo ensurdecido”.
REINVENTANDO O MINISTÉRIO – É interessante ver como os líderes
evangélicos que nunca tinham usado a
internet, rapidamente se adaptaram à nova
realidade e passaram a transmitir os cultos e
mensagens “ao vivo” através das redes
sociais, com muita criatividade, “reinventando” o ministério. Este foi o caminho
encontrado para alimentar os membros
espiritualmente, em um esforço descomunal
para, pelo menos, manter o número de
congregados enquanto os templos não
reabrem para que a programação da igreja
volte à rotina anterior.

1 - Para melhor compreensão do assunto recomendamos que assistam a mensagem “A Ciência dos Tempos” –
https://www.facebook.com/avivamissoes/videos/
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O TEMPO É AGORA – Tudo isto é
muito bom, mas, será que, É SÓ ISTO QUE
DEUS ESPERA DE NÓS? Se Ele permitiu
que os que templos ﬁcassem fechados, algo
que a igreja jamais aceitaria em condições
normais, com certeza Ele está dizendo (ou
gritando): “Olhem para fora das quatro
paredes, levantem os olhos e vejam os
campos, pois estão maduros para a colheita”
(João 4:35). Por isto nós, da DGEM, estamos agregando às várias ferramentas já
propostas no Programa Avivalista de
Evangelização – PAE, canais de comunicação através das redes sociais com uma
linguagem contextualizada capaz de atingir
pessoas ávidas pela mensagem de esperança
neste tempo de crise, como por exemplo o

programa “POWER.HOUSE21” com o
objetivo de evangelizar Jovens e
Adolescentes, e o programa
“COMPARTILHANDO VIDA” para
evangelizar principalmente os adultos. A
ideia é criar várias “lives” com apresentadores entrevistando pessoas que foram transformadas pelo evangelho, preferencialmente aquelas que tem muitos contatos de não
crentes em sua rede social, os quais serão
convidados para ouvir a sua história de vida
e, a partir daí, aqueles que participarem
devem ser contatados para a continuidade e
aprofundamento da evangelização.

Pr. Alirio Misael Flora Agostinho
Diretor Geral de Evangelismo e Missões

MISSÕES NACIONAIS
CURIONÓPOLIS-PA - Pb. Jackson Rodrigues
Batizando vidas e ao lado, templo inicial e o atual

CONFRESA-MT - Pr. Mauricio Otoni
Vidas sendo transformadas e projetos sendo
implantados na IEAB Confresa/MT

IMPERATRIZ-MA -

REDENÇÃO-PA – Pr. Vanderci Muniz
Construção do Novo Templo e Batismo

Pb. Renato Rocha

A igreja prossegue em Crescimento. Exame de
Obreiros da Região Brasil Central, sendo
avaliados e consagrados na IEAB Imperatriz.

JUAZEIRO DO NORTE-CE - Pb. Adnan Cavalcanti
Expandindo através da abertura de novos
trabalhos, Batizando vidas e criando Projetos.
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MARABÁ-PA - Pr. José Soeiro
Igreja unida vivendo os
milagres de Deus

PALMAS-TO - Pr. Romildo Assunção
Batismo em Palmas e Obreiros do Maranhão

SANTA TEREZINHA-MT – Pb. Raimisson
Lindos Cultos, Expansão através de projetos e
Batismo

VILA RICA-/MT – Pr. Luciano Maciel
Igreja em desenvolvimento, alcançando vidas e
consolidando.

MISSÕES TRANSCULTURAIS
BRAGA - Portugal – Pr. Israel
Cultos com muita unção e Batismo

ANGOLA – África - Missª Edna Costa
Participação de pastores do Brasil no EDEM e
Batismo

NOVA DELHI - India – Família Kumar
Evangelizando vidas e trabalhando com mais de
6000 crianças através do Kids Club

Projeto CUBA
Implantação e Supervisão em Puerto Esperanza,
através do Pr. Nauro – Secretário de
Missões Transculturais
e Pr. Vladimir – Superintendente
Regional Sudeste 2.
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PLAYAS E GUAYAQUIL - Equador – Pr. Carlos Tresler
Trabalhando com Pequenos Grupos em Playas e
novo salão para a implantação da IEAB em
Guayaquil

DGCEC

MOÇAMBIQUE - África – Missª Adelaide e Maria Rita
EDEM 2019 Momentos de Unção. Escola Luz e Vida – Apresentação dos alunos. Batismo de 14 vidas.
Expansão da Escola: mais salas de aula

VIETNÃ – Família Oliveira
RANCHI - Índia – Família Paul
Alcançando vidas através de várias estratégias
inclusive a Internet.

Trabalhando com o Ônibus Ambulatório e
Ensinando sobre a importância do Nascimento de
Cristo através do Coral Natalino

VICENZA - Itália – Pr. Miqueias Vizoto
EDEM Europa 2019 e Batismo maravilhoso
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Região

cENTRO-OESTE
Pr. Gelson Alves de Assis

nada nos faltou
“Então Jesus lhes perguntou:
Quando eu os enviei sem bolsa, saco de
viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma
coisa? Nada, responderam eles”.
Lucas 22.35

E

ssa é a melhor forma de expressar
tudo quanto vivemos no ano de 2019
e também no período de vigência do
Conselho Regional Centro Oeste: "nada nos
faltou". Tenho constantemente louvado a
Deus por não ter-nos faltado absolutamente
nada. Não faltaram recursos ﬁnanceiros, não
faltaram conselhos, não faltaram orientações, não faltaram soluções, não faltou
apoio, não faltou colaboração dos pastores,
não faltou direção do Espírito Santo e não
faltaram companheiros.
Quero agradecer imensamente a
participação ativa de cada membro do
Conselho Regional. Sou grato a Deus por ter
escolhido esses homens queridos para
estarem comigo: Pr. Arley Saulo, Pr. Daniel
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Fernandes da Cunha, Pr. Hamilton Fontes,
Pr. Michel Gonçalves e Pr. Adriano Victor
José. Não sei como agradecer a amizade, o
apoio e a excelência de seus labores. Incluo
nessa palavra de gratidão a alegria de ver os
pastores unidos e integrados no cumprimento das metas estabelecidas pela denominação e também na manutenção de nossos
calorosos relacionamentos fraternais.
Quando assumimos a superintendência dessa estimada região ﬁzemos algo
bastante peculiar. Em nossa primeira reunião conversamos sobre quem deveria ser o
mais importante entre nós e decidimos que o
mais importante já estava escolhido, o
Espírito Santo. Então oramos e entregamos
a Ele a superintendência dos trabalhos, e,
para nossa grande alegria, temos assistido
Sua generosa ação em nosso favor, em favor
dos pastores e das igrejas. Conﬁamos que
assim continuará sendo até cumprirmos
nossa tarefa, atribuindo toda glória, honra e

CENTRO-OESTE
louvor ao que é Digno. Somente a Deus toda
a glória.
Quero particularmente louvar a Deus
por caminhar ao lado de homens tão destacados, membros do Conselho Geral. Tenho
aprendido tanto com eles! Minha gratidão
em particular ao Pr. Onésimo, Presidente do
Conselho Geral. Destaco aqui sua prudência, zelo e sabedoria no trato de tudo, desde
as querelas até as mais graves causas já
resolvidas ou em curso. Nesse aspecto
também posso dizer: nada nos faltou.
Louvo a Deus pela vida e ministério
da Dra. Ilka e Pr. Eliseu Pires, Pr. Samuel
Martins, Pr. Elmer Mendes, Noemi e Carlos,
Fabiano, Marcelo, Daniel, Karina, Débora
entre tantos outros secretários e assessores
que tornaram nosso trabalho muito mais
fácil, agradável, gratiﬁcante e eﬁciente.

Muitos líderes trabalham nessa grande
denominação no mais discreto anonimato e
de nada reclamam por serem servos de
coração. Vocês nos inspiram e encorajam a
outros; vocês nos enchem de esperança.
Minha gratidão ao Senhor que nos
considerou ﬁéis para nos ocuparmos de tão
insígne tarefa. Sou grato por ver igrejas
nascendo, líderes se destacando e novas
gerações surgindo para pegar o bastão do
Evangelho e levar adiante. Que a graça de
Deus possa continuar se tornando manifesta
em nossa igreja. Graças a Deus, nada nos
tem faltado. Maranata!

Pr Gelson Alves de Assis
Superintedente Regional Centro Oeste

Na seqüência das fotos os seguintes destaques:
EDEM 2019

Realizado em Cassilândia/MS nos dias 12 a 14 de julho com a presença e ministração de membros do
Conselho Geral e com a participação de mais de 600 líderes da Região Centro Oeste.
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2º EMARCO

(Encontro Regional de Mulheres Avivalistas da Região Centro Oeste) (2 fotos). No Resort Campo Belo em
Álvares Machado/SP, de 08 a 10 de novembro, reuniram-se 330 mulheres avivalistas da Região Centro para
celebrarem a Deus e serem ministradas pelo Espírito Santo. Foi um encontro extraordinário.

18º Encontro de Pastores e família

Aconteceu nos dias 17 a 20 de dezembro em Caldas Novas/GO, para apresentação do planejamento 2020 e
também para um tempo de ministração e descanso.

IEAB - Região Eclesiástica

CENTRO-OESTE
Sempre Juntos, Cumprindo a Missão
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IEAB - Diretoria Geral de

EVANGELISMO E MISSÕES

Abraçando as Nações e Transformando Vidas

AVIVAMENTO

Região

nordeste
Pr. Josimar Oliveira

A Missão na Agenda de Deus
Introdução:
(Atos 10:1-48)

O

que chama nossa atenção, é a forma
como Deus sempre abordou homens e
mulheres para estarem participando da
Sua missão. A maioria estava vivendo atarefada
ou impossibilitada de atender tal chamado.
Essas pessoas possuíam suas próprias
agendas, mas na intervenção divina, as mesmas
são mudadas e readequadas para atenderem o
chamado do Senhor.
Abraão tinha uma agenda com validade
biologicamente vencida; Davi, o menor na casa
de seu pai; Maria, prometida em casamento e
que não devia causar constrangimentos nem à
família, ao noivo e à sociedade de sua época;
Isabel, uma estéril que parecia ter sido esquecida por Deus; Pedro e seus companheiros que
possuíam uma agenda diária no mar da Galileia
a ﬁm de granjearem o pão de cada dia e pagar os
impostos a Roma; Paulo que possuía uma
pesada agenda, que seria silenciar os cristãos e
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apagar o evangelho de Jesus Cristo da face da
terra.
Então, a pergunta que deveria ser feita
por cada cristão, é: até aonde Deus manda ou
reina em mim?
É preciso saber que o Reino de Deus, é o
reino da teocracia e não da democracia. Nesse
reino, o Senhor reina soberanamente sem que
precise se explicar para quem quer que seja. No
Reino de Deus, os homens são súditos e precisam render-lhe obediência e submissão.
Lá no Gênesis ou começo, a serpente
disse a Eva que ela poderia ser alguém capaz de
destituir e substituir Deus numa militância de
poder; porque comendo o fruto daquela árvore,
alcançaria o poder da igualdade.
Segundo a serpente, tudo daria certo,
porque Eva seria conhecedora do bem e do mal.
Você conhece alguém que diz: “Eu sei o que é
certo e o que é errado?”. Esse tipo de gente está
sob o controle de satanás, porque mesmo
acreditando que tem conhecimentos de tais
situações, não possuem transformação em sua
vida.

NORDESTE
O Salmo 146.10, aﬁrma que Deus reina
de geração em geração. Isso signiﬁca que todos
e tudo passarão, e que somente o Senhor permanecerá para sempre.
Não existe possibilidades de alguém
aderir a agenda de Deus, sem que abra mão da
própria agenda; porque nossa agenda, pode ser
um ídolo que fabricamos e estamos a todo
tempo tentando dar-lhe vida.
O texto lido nos leva a reﬂetir sobre um
homem que não era cristão, mas tinha atitudes
cristãs.
Cornélio não havia tido uma experiência
ou a revelação a respeito da salvação, mas vivia
uma prática devocional que é natural a vida de
qualquer cristão.
Um centurião romano, era alguém
revestido de poder para exercer autoridade
sobre o ambiente que havia sido conquistado
pelo império. Ele não fora enviado para exercer
atos de misericórdia e compaixão, mas de
opressão. Isso nos faz reﬂetir se na verdade o ser
humano é produto do seu habitat. Ou seja; se ele
é, de fato, o resultado do ambiente em que vive.
Algumas atitudes na vida desse homem,
nos levam à reﬂexão sobre algumas coisas que
são pertinentes a vida de um cristão.
O texto nos mostra que:
1. Piedade não é algo que restrinja-se a
pessoas que professem a fé em Jesus Cristo; e
que essa atitude sendo tão nobre, não legaliza o
indivíduo com relação a mensagem da salvação
em Cristo.
2. Que tais ações são vistas por Deus,
mas é preciso observar que ele orava de continuo. Ele tinha um propósito de orar as três horas
da tarde.
3. Quem ora tem ações. Uma pessoa que

vive uma vida de oração, tem direcionamento e
não vive alheio nem a si, nem aos outros e muito
menos a obra de Deus.
Observemos algumas coisas de extrema importância nessa experiência:

1. Um homem que vive um modelo
de cristianismo mesmo sem
ter conhecimento
É natural alguém expressar sua fé a
partir de uma experiência vivida com Cristo.
Esse homem vive esse modelo de vida mesmo
tendo que prestar contas ao império romano, um
governo de crueldade, mas que não conseguiu
roubar de Cornélio a capacidade de ser humano.
Cornélio parece ser um observador da fé
e prática judaica, mesmo sem poder se aproximar da mesma pelo fato de ser um gentil e
invasor. Então, tudo o que ele consegue fazer é
orar e dar esmolas.
Isso tem uma repercussão no mundo
espiritual de forma que Deus vem a ele através
de um anjo; ou seja, Cornélio recebe agora a
revelação a respeito da salvação em Cristo.

2. Um anjo na casa de Cornélio
Poucas pessoas na Bíblia viveram a
experiência que Cornélio viveu, mesmo sendo
gentio. O que precisa ser entendido é que a
visita do anjo é para dizer a esse homem que
existe algo mais. Ele vivia um rito religioso,
mas precisa mandar chamar Pedro para lhe
expor as boas notícias da salvação.
O que Cornélio poderia ter alegado, é
que Pedro não viria pelo fato de ser o solicitante, um gentio, e centurião romano. Ao contrário,
ele prepara uma comitiva e a envia.

3. A casa de Cornélio
Sem que saiba se Pedro virá mesmo, ele
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faz um trabalho de convidar pessoas para virem
a sua residência para receberem Pedro.
Signiﬁca que ele agiu por fé.
Assim ele convida familiares e amigos,
numa expectativa de que ouvirão boas notícias.
A verdade é que esse homem está de coração
aberto para o Reino de Deus, e quando qualquer
pessoa vive dessa forma, coisas extraordinárias
acontecem.

4. Pedro e sua agenda
Na agenda de Pedro, só existe salvação
para “seu povo”. Todo seu olhar é voltado para
benefício do seu povo. Parece que para ele, o
que o povo de Israel precisava era de justiça
social. Ele continua acreditando que Deus é
propriedade da sua raça e que esse é o único que
precisava ser redimido.
A igreja em Jerusalém ainda vive um
dilema do qual não foi fácil divorciar-se: “Quando vais restaurar o Reino a Israel?”
Acreditavam que se em Israel fosse levantado
um governante – rei, todos os problemas seriam
resolvidos. Isso é o que vamos chamar de
“remissão sem redenção”.
-Tal agenda precisava ser reconﬁgurada
na vida de Pedro.
O que lhe foi mostrado naquela visão,
contraria completamente seus princípios de
orientação cristã. Ele está cheio de fé de poder,
mas ainda estava vestindo as vestimentas dos
ritos da religião. O mundo de Pedro precisava
desabar para que ele entendesse o que Deus
quer fazer primeiro nele e depois através dele.
Nada aconteceria, se primeiro Deus não
agisse em Pedro, para depois através dele,
derrubar a barreira histórica que separava
gentios e judeus; só Deus podia fazer isso.
- No lençol de Deus, cabe os impuros e
os impróprios para que vivam a experiência da
redenção em Cristo.
Em Lucas 14.12-24, Jesus contou a
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parábola de um homem que fez uma ceia e
convidou os que mereciam: “puros e próprios”.
Quando o convite chega, eles não puderam
atender porque cada um possuía uma agenda
pessoal que precisava ser atendida. O que
acontece é uma recusa em massa por parte
daqueles homens. Para que o banquete não se
perdesse, o senhor manda que o servo vá para os
lugares mais inóspitos da sociedade e convide
os desqualiﬁcados e impróprios; até aqueles
que não podiam, por lei, entrar no templo.
O que Jesus estava mostrando é que
Deus quebrara todo protocolo que separava os
seres humanos por causa de raças e condições
sociais e que, os que não podiam entrar no
templo, agora podem entrar na casa de Deus.
Essa casa é o plano salvador de Deus a todo ser
humano.

5. O mundo de Pedro precisava
de desconstruído
Era impossível que o evangelho chegasse aos gentios, se o mundo desses homens não
sofresse uma desconstrução. Quando Pedro diz:
“nunca coisa imunda”, ele está testemunhando
um sentimento de plena pureza, e que agora vai
ouvir dizer: “Mate e coma”.
Esse é um momento de muito conﬂito
que esse homem está vivendo. Havia entre os
judeus as leis cerimoniais que falavam sobre a
contaminação e os ritos da puriﬁcação. Tudo
que um judeu mais evitava era a contaminação.
Aí vem Deus e diz: “Agora é assim”.
“Não considere imundo aquilo que
Deus puriﬁcou”. Isso signiﬁca que Deus é
maior do que qualquer impureza.

6. O Espírito Santo derramado sobre os
gentios – Atos 10:44
O que seria inadmissível para os cristãos
daqueles dias, era que a dádiva do Espírito
Santo viesse sobre algum gentio. Tudo o que se

NORDESTE
cria, é que Deus era propriedade de Israel e que
o Senhor só faria aquilo que eles quisessem e
acreditassem.
Existe aqui, um rompimento histórico, e
Pedro faz uma das maiores conﬁssões de sua
vida, que é um divisor de águas: “Agora sei que
Deus não acepção de pessoas”

Conclusão:
Quando será que Deus poderá contar
conosco em Sua missão?
Enquanto atendermos unicamente
nossas agendas, não conseguiremos atender a
Deus. É preciso saber que não é necessário
abandonar nossos compromissos da vida, mas
entender que podemos atender a Deus, mesmo
com nossos afazeres.
Só participaremos da missão de Deus,
quando nosso mundo é descontruído e reconstruído pelo Senhor. Nosso conceitos de missão
podem ser extremistas. Exemplo: para fazer
missões, tenho que deixar de fazer tudo o mais e
me dedicar somente à obra de Deus.
A missão é feita por aqueles que chegam
ao entendimento de que: “Deus não faz acepção
de pessoas”.
Ninguém evangeliza um rico nem um
pobre, um preto, branco ou pardo, alguém que
esteja no topo da sociedade, ou alguém que viva
as margens da mesma. Se evangeliza, seres
humanos que estão caídos no pecados e esmagados por satanás, condenados a viverem uma
eternidade distante do Senhor Jesus Cristo, mas
que podem ser alcançados pelo poder do
Evangelho.

Pr. Josimar Oliveira
Superintendente Regional
da Região Nordeste

SECRETARIA DE JOVENS
AVIVALISTAS DA REGIÃO NORDESTE
“Em tudo dai graças, porque esta é a vontade
de Deus em Cristo Jesus para convosco.”
1 Tessalonicenses 5.18

O

ano de 2019 - ano de frutiﬁcar - foi
muito produtivo para nossa Região,
em especial para a Secretária de Jovens
da Região Nordeste, visto que, foi um período
marcado pelo fortalecimento dos laços com os
nossos líderes, assessores e pastores para o
desenvolvimento de um trabalho mais consistente com a juventude avivalista.
Iniciamos o ano alargando a comunicação com os Campos de nossa denominação, por
meio das redes sociais, que foram essenciais
para a realização de reuniões e a divulgação dos
trabalhos que realizamos com a ajuda de pastores, assessores e líderes avivalistas.
No dia 1º de Maio realizamos os “7
Gestos de Amor” (fotos em anexo), projeto que
busca nessa data marcar nossa sociedade com
gestos signiﬁcativos que demostram o amor e a
graça de Deus pela humanidade. Contamos
com a participação da maioria dos Campos que
nesse período organizaram os jovens e toda a
igreja para a realização dos 7 Gestos de Amor,
tais como: abraço grátis, doação de sangue,
ﬂash mob, entrega de cestas básicas, oração,
fazer alguém sorrir e visitação a hospital/asilo.
Encerramos esse momento celebrando ao
Senhor com o Revival.
Em 2019, também com o empenho dos
Campos de nossa denominação foi possível
realizar o COJAR – Congresso de Jovens

47

AVIVAMENTO
Avivalistas da Região Nordeste (fotos em anexo). Devido a grande área territorial que é a nossa
região, realizamos esse Congresso em dois momentos e em lugares distintos. No setor I ( PB, PE, CE
e RN), de 11 a 13 de Outubro e Setor II (Bahia), de 01 a 03 de Novembro. O COJAR foi mais uma vez
um evento marcante para cada jovem que participou. O resultado disto é que podemos ainda hoje
colher frutos de cada ensinamento, palavra e experiência trocada. Deus sempre tem sido bom
conosco e neste Congresso pudemos juntos experimentar da bondade, amor e misericórdia de Deus,
além de desfrutar da harmonia e da comunhão dos santos.
Findamos mais um ano gratos e Deus e cheios de alegria não apenas pelos trabalhos desenvolvidos, mas principalmente pela Sua ﬁdelidade e por Ele ter levantado homens e mulheres
dispostos a nos auxiliar em toda boa obra.
Pr. Ricardo Costa
Secretário de Jovens da Região Nordeste

1 - Abraço Grátis

3 - Flash Mob
2 - Doação de Cestas Básicas

5 - Fazer
Alguém sorrir
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6 - Visitar
Hospital

4 - Oração

7 - Doação de Sangue

NORDESTE

cojar - 2019

IEAB - Região Eclesiástica

NORDESTE

Pregando o Evangelho, Fazendo Discípulos
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Região

norte
Pr. Marcos Antônio Duarte

"2019 FOI SEM DÚVIDA UM ANO DE MUITO TRABALHO, FRUTOS E UMA ARDENTE
COMUNHÃO QUE TORNA A NOSSA
JORNADA MINISTERIAL PRAZEROSA, APESAR DOS DESAFIOS."

S

eguimos com aﬁnco no foco de
manter a comunhão, treinar e
capacitar nossa equipe, valorização do voluntariado por meio de uma
gestão participativa.
Realizamos eventos e projetos que
certamente tornaram a IEAB ainda mais
forte na Região Norte.
Em uma agenda Regional bastante
relevante destacamos alguns recortes de
um ano que foi bastante produtivo:
Nos dias 23 e 24 de março de 2019
aconteceu, em parceria com a DGCEC, com
a participação honrosa de grandes mestres
de nossa igreja: Pr. Aloísio T.R. da Silva,
Missionária Maria das Graças, Pr. Sebastião
Paz de Carvalho e Pr. Samuel Alves Martins,
o Seminário Teológico, que teve a participação de cerca de 400 líderes e vocacionados.
Foi um tempo de muito aprendizado e
inspiração. O evento foi realizado em Rolim
de Moura RO.
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A COJARNORTE 2019 aconteceu
em Rolim de Moura RO, nos dias 19-21 de
abril, com uma expressiva participação de
cerca de 800 pessoas pra lá de animadas e
famintas de Deus.

NORTE
Nos dias 24 e 25 de agosto fomos
impactados pelo EDEM 2019, realizado na
cidade de Rolim de Moura RO. Estiveram
nos ministrando nesse relevante evento os
pastores: Pr. Onésimo Ferreira da Silva, Pr.
Aloísio T.R. da Silva, Pr. Sebastião Paz de
Carvalho, Pr. José da Silva Netto, Pr. Alírio
Misael F. Agostinho, Pr. Waldir Soares e Pr.
Alecs Ferreira.
REVIVAL - ARIQUEMES

Nos dias 23 a 29 de aconteceu a
Expedição Amazonas 2019, com dezenas de
expedicionários percorrendo as cidades de:
Manaus, Codajás, Coari, Tefé e comunidades ribeirinhas.
EDEM - 2019

No dia 07 de setembro, em comemoração ao aniversário da nossa igreja, num
projeto em parceria entre as Secretarias
Regionais de Jovens e Música e a Secretaria
Nacional de Jovens, realizamos o
REVIVAL INTENSE. Foram eventos para
jovens nos seis setores da Região simultaneamente. Foram eventos impactantes mobilizando jovens e adolescentes bem como as
equipes de música e artes das igrejas. Esses
eventos aconteceram em: Vilhena RO,
Cacoal RO, Ariquemes RO, Rio Branco AC,
Manaus AM, São Paulo de Olivença AM.

REVIVAL - ARIQUEMES

OS EVENTOS ESTADUAIS DE MULHERES
ACONTECERAM DA SEGUINTE FORMA:

EMAACRE – Rio Branco – AC. 28,
29/09/2019:

REVIVAL - CACOAL
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EMAAM – Manaus – AM.
08-10/11/19:

EMARON – Cacoal – RO.
15,16/11/19:

No início do ano de 2020 (22 a 31 de
janeiro) já foram realizadas agendas relevantes para a Região como uma viagem do
Superintendente Regional por Todo o Setor
Amazonas, descendo de lancha desde
Tabatinga até Manaus, visitando a todas as
igrejas.

Foto Autazes AM
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Foi realizado nos dias 11 e 12 de
fevereiro de 2020, em Porto Velho, o
Encontro de Pastores para apresentação do
Planejamento Anual, contando com um
momento especial, quando o Pr. Aloísio T. R.
da Silva, Diretor Geral da DGCEC, fez a
colação de grau para o bacharelado em
Teologia, dos pastores Marcos Antônio
Duarte e Amós de Barros Eler.
Estiveram presente os pastores
Onésimo Ferreira da Silva, Aloísio T. R. Da
Silva, José da Silva Netto, Sebastião Paz de
Carvalho e Wesley Borges.

Colação de Grau

Por meio da Secretaria Regional de
Música e Artes foi realizado em parceria com
a Secretaria Nacional de Jovens, um relevante Seminário nos dias 15 e 16 de fevereiro de
2020, contando com a presença de centenas
de pessoas ligadas ao ministério de louvor e
artes da Região. Participou como um dos
ministrantes o Pr. Henry Keller.

Seminário Louvor e Artes

Livraria Avivamento

A Livraria Avivamento agora a um clique de Distância,
Conheça a Literatura Avivalista e Receba em Sua Casa!
Acesse: www.livrariaavivamento.org

AVIVAMENTO

Região

Sudeste I
Pr. Ezequias Valdomiro Lopes

2020, Ano de Milagres

E

stamos iniciando mais um ano com
muita expectativa, pois o tema é
sugestivo e relevante; “2020, ANO
DE MILAGRES”. Este tema vem contribuir para que a Igreja possa, na inspiração do
Espírito Santo, corrigir algumas debilidades
com relação a vivência dos milagres em
todas as perspectivas. E milagres sempre
estiveram nos ensinamentos de Jesus, mas
não basta termos um tema ou um slogan, ou
simplesmente pregar, mas precisamos sim,
esforçarmo-nos para que hajam de fato
MILAGRES no Corpo de Cristo.
A história narra e estão registrados
diversos movimentos e ênfases próprios que
o Espírito Santo promoveu entre os homens
em épocas diferentes. Por exemplo: quando
a igreja sentiu uma determinada necessidade, o Espírito Santo, certamente, enviou aos
cristãos à ênfase doutrinária especíﬁca para
satisfazer tal necessidade.

54

Ä Quando a igreja teve necessidade de fé:

O Senhor Deus fez surgir a Reforma
Protestante do século XVI, através de
Martinho Lutero. Quando ela teve
necessidade de esperança o Espírito
Santo despertou nela o desejo da volta de
Cristo como alimento de sua fé.
Ä Quando ela sentiu a necessidade de

expandir-se e de crescer para além de
suas fronteiras, Deus deu início aos
grandes movimentos missionários e de
renovação espiritual através de John
Wesley e outros, a partir do século
XVIII.
As escrituras acentuam todos esses
conceitos. Cada um deles tem de ser proclamado continuamente. No entanto, em
diferentes ocasiões o Espírito Santo acentua
de modo singular determinadas partes das
Escrituras, de sorte que a igreja se fortalece
numa área onde se mostrava fraca. Hoje há
grande desilusão com o distanciamento por
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parte da Igreja que tem se apostatado da sã
doutrina e permitido que ventos de outras
doutrinas entrem sorrateiramente nos arraiais do povo de Deus. Tais como: Doutrina da
Prosperidade Financeira, Conﬁssão
Positivista, Movimentos de Crescimentos
Explosivos e outros. Todos com uma boa
roupagem de ortodoxia de evangelho pleno
ou uma nova visão, mas lamentavelmente
são movimentos como diz as escrituras:
“joio no meio do trigo”. Portanto, há necessidade de um retorno à vitalidade, à verdadeira alegria e ao poder que deram vigor a
Igreja do primeiro século.
Por toda parte há indicação que o
Espírito Santo está atendendo a esta necessidade. Está escrito: estes sinais seguirão aos
que crerem. Os pequenos grupos de Estudo
Bíblicos e discipulado surgem espontaneamente em toda a parte. O reavivamento
espiritual tem acontecido em toda parte do
mundo, cumprindo a profecia de Habacuque
de um avivamento através dos anos e Deus
tem atuado em contexto diferente, com
visões e propósitos diferentes, cabe a nós
então nos esforçarmos para que a MISSÃO
que nos fora atribuída seja plenamente
executada. As igrejas estão reexaminando
suas prioridades e tomando novas providências para se conformarem aos padrões
expostos nas Escrituras, pois, é a Igreja, a
mais poderosa força sobre a face da Terra!
Mas isso só será possível se ela viver em
unidade, com a mentalidade de Corpo de
Cristo. Portanto temos para este ano um
tema desaﬁador e oramos para que a igreja
possa assimilá-lo: “ANO DE
MILAGRES”.
Diante deste grande desaﬁo que está
posto diante de mim, Superintendente

Regional , cabe exercer a tarefa de viver UM
ANO DE MILAGRES, não apenas em
nossa Região, mas na IEAB como um todo,
ediﬁcar e pastorear a igreja na busca e
vivências dos mesmos propósitos, estou
consciente que esta capacitação provém
inteiramente da ação do Espírito Santo,
agindo em minha vida. Portanto sou consciente que sem Jesus nada poderei fazer, sendo
assim, pretendo com a Graça de Deus,
estabelecer alguns alvos e metas para o ano
2020 a partir do Nosso Planejamento Global
estabelecido pelo Conselho Geral. Nossa
missão como Igreja, é dar sinais concretos
do reino de Deus no mundo. E viver o tema
proposto caracteriza um grande sinal.
Somos desaﬁados a “VIVER UM ANO DE
MILAGRES” e fazer discípulos, para que
de fato sejamos uma comunidade relevante,
missionária e contribuir para a expansão do
Reino de Deus na transformação da nossa
comunidade. Somente a partir do momento
em que a igreja passa a vivenciar essa experiência de ser portadora da verdade transformadora é que os sinais do Reino começam a
ser manifestos com maior clareza. Assim,
começamos então a expressar as virtudes
dos verdadeiros discípulos, como estão
explícitas nos evangelhos, pois então assim
é que poderemos aﬁrmar que estamos
cumprindo nossa Missão. Portanto, com a
Graça de Deus e a cooperação mútua; os
pastores, obreiros e membros da Região
Sudeste I, continuar na mesma direção para
que possamos alcançar os alvos e objetivos
para o ano de 2020. Que Deus nos abençoe!

Pr. Ezequias Valdomiro Lopes
Superintendente Regional Sudeste I
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BATISMOS NA REGIÃO

EDEM - ENCONTRO DE
DESENVOLVIMENTO MINISTERIAL

No segundo semestre, atendendo a
agenda de batismos, aconteceram festas
batismais na Região, sendo batizados 248
novos membros. Vários Campos compartilharam fotos das festas realizadas.
Observamos que com a aplicação da campanha Para Salvar Uma Vida durante o ano de
2019 muitos foram os serviços batismais
realizados no segundo semestre em nossa
Região. Louvamos a Deus pela vida dos
pastores e da igreja local, pelos líderes que
se empenharam em desenvolver os projetos
de evangelização. Os materiais de divulgação e cartões foram distribuídos aos Campos
sem custo pela Região através da Secretária
de Evangelismo a ﬁm de facilitar a realização do trabalho. Celebramos estas conquistas com cada avivalista, e queremos trabalhar para avançarmos ainda mais neste ano
de Milagres. Deus Seja Louvado!
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Foi realizado em Arujá nas dependências do CEA – Centro de Eventos Avivamento
o EDEM 2019. Nesta ocasião, por orientação
do Conselho Geral, a temática desenvolvida
foi 'Lideres para uma Igreja em Avivamento'.
Houve uma grande participação da liderança
dos Campos da Região, que aﬂuiu grande
parte dos pastores com suas respectivas
lideranças para esta edição 2019. As ministrações foram desenvolvidas com muita graça e
unção pelos pastores: Onésimo Ferreira da
Silva, Cosme Ferreira da Silva, Ezequias
Valdomiro Lopes, Wesley Borges, Aloisio
Rodrigues, Levino Gomes e equipe DGEM.
Aproximadamente 400 líderes da Região
participaram. Louvamos a Deus pela vida do
Pr. Joel Nascimento, Secretário de Jovens e
Música que junto ao Pr. Henry Keller montou
a equipe REVIVAL para a execução da parte
musical do evento com vários músicos dos
campos da Região. Houve uma grande participação dos pastores de todos e dos líderes.
Estamos convictos de que o EDEM é de fato
uma ferramenta de grande valia para o aperfeiçoamento e desenvolvimento dos ministérios
para aplicação na Igreja local. Assim como
nos anteriores neste também houve a participação de vários membros do Conselho Geral.
A cada encontro nossos líderes saem motivados a aplicarem em conjunto com seu pastor
as diretrizes estabelecidas pelo Conselho
Geral.

SUDESTE I

EMAV - 2019
Aconteceu na cidade de Águas de
Lindóia nas dependências do Monte Real
Resort Hotel o X EMAV – ENCONTRO DE
MULHERES AVIVALISTAS. Foram dias de
muita comunhão e alegria para as mulheres de
nossa Região. O evento contou com a participação de vários pastores da região. Também
prestigiaram o evento o Pr. Onésimo Ferreira da
Silva, Presidente do Conselho Geral e sua
esposa Ana Ferreira Silva, Pr. Levino Gomes
Filho, Superintendente Regional Sul I e vicepresidente do Conselho Geral.
Num ambiente de muita graça participantes dos campos da Região celebraram ao
Senhor. Sob o tema “Mulher de Fé” todas as
mulheres presentes foram ministradas através
da vida do Pr. Onésimo Ferreira, Irmã Ana
Silva, Pr. Levino Gomes e Bia Lopes. A equipe
responsável pelos louvores foi formada por
músicos e cantores de vários Campos da Região
sob coordenação do Secretário de Música. Foi
clara a manifestação de Deus naquele ambiente
onde o ﬂuir de graça e unção a cada culto, a cada
celebração.

“Com a ﬁnalidade de promover comunhão e crescimento espiritual entre as mulheres
essa foi a marca do X EMAV, corações quebrantados e mulheres se derramando, dando espaço
para que o Espírito de Deus ﬂuísse livremente
em nosso meio, e dessa forma nos sentimos
encorajadas a exercitar a nossa fé. Entre
intervalos e lazer havia o clima de contentamento e corações aquecidos pelas ministrações
e louvores. Que em cada EMAV a marca maior
seja sempre a sublime e forte presença de Deus
tocando e movendo os corações de mulheres e
encorajando a seguir rompendo em fé”. Bia
Lopes.
Além de muita palavra, foi um tempo
para as mulheres da SE I estreitarem os relacionamentos. Louvamos a Deus pelo empenho e
dedicação de cada Campo.
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ENCONTRO DE EDUCADORES
Cumprindo agenda da Região educadores dos Campos da Grande São Paulo, Vale do
Paraíba e Minas Gerais se reuniram em
Guarulhos para realização do Encontro de
Educadores. Com uma programação dinâmica
com coordenação da Secretária Regional de
Educação, o encontro transcorreu no período da
manhã com encerramento as 14h. Houveram 4
ministrações especiﬁcas abordando o tema da
Educação Cristã com destaque para os temas da
importância da Escola Bíblica e apresentação
do currículo da EBD dentro de uma cosmovisão
cristã. O tema do currículo foi apresentado pela
Diretora Pedagógica do SEAB, Miss. Maria da
Graças, que com muita propriedade discorreu
sobre o assunto. Houve uma grande participação dos Educadores da Região. Os pastores
Cosme Ferreira, Aloísio Tadeu e Renato Cesar
também abençoaram nosso povo com lindas
falas. Louvamos a Deus pela vida de todos os
pastores que além de participarem, também
trouxeram seus educadores para participarem
deste momento especial da Educação Cristã em
nossa Igreja.

ENCONTRO REGIONAL DE PASTORES
PLANEJAMENTO 2020
No dia 10 de dezembro 2019, a IEAB
Jaçanã recebeu os pastores da Região para o
Encontro Regional de Pastores para planejamento 2020. Os trabalhos iniciaram com o café
da manhã servido aos pastores e foram até a
tarde com o almoço. Tivemos o acompanhamento do Planejamento Global realizado pela
Comissão Executiva do Conselho Geral, com a
participação do Secretários dando diretrizes
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dentro do Planejamento Estratégico da Região
em sua área de atuação para o ano de 2020. O
encontro encerrou com uma poderosa oração
realizada pelo presidente do Conselho Geral a
todo Conselho Regional e a todos os presentes.
Nossa gratidão a Igreja de Jaçanã na pessoa de
seu pastor e equipe que abençoou a todos com
ministração do Presidente do Conselho Geral,
Pr. Onésimo Ferreira da Silva falando discorrendo sobre o tema: As Setes Dimensões da
Vida do Pastor, a todos presentes, pastores e
esposas. Louvamos a Deus pela participação de
nossos pastores.

TRANSFERÊNCIAS DE PASTORES E
FORMAÇÃO DE MAIS UM CAMPO
EVANGELÍSTICO
Houve transferências de pastores em
alguns Campos da Região: Em Santo Amaro I Pq Arariba, após um período sendo pastoreado
de forma interina pelo Superintendente
Regional assumiu o pastorado da Igreja o
Ministro em Experiência Jard Everton Pascoal
da Silva; em Pará de Minas, o Pr. Josimar Costa
assumiu a titularidade do Campo. Partindo do
desmembramento do Campo de Osasco foi
estabelecido o Campo Evangelístico de
Carapicuíba, tendo com responsável pelo
trabalho o Pb. Gilberto Souza.

lançamento
É com muita alegria que apresentamos ao público cristão a obra
"Louvor Atual e sua inﬂuência na Liturgia Cristã", resultado de uma
pesquisa muito bem elaborada feita pelo jovem Luís Felipe Rocha
Rodrigues da Silva. Cristão avivalista, ﬂlho e neto de avivalistas,
músico desde a mais tenra idade, explanou a respeito do crescimento
da música evangélica paraleleamente com o crescimento da Igreja no
Brasil, e como inﬂuenciaram a realidade em quie vivemos hoje!

Para Adquirir Acesse:
www.livrariaavivamento.org
Luís Felipe Rocha Rodrigues da Silva
Nasceu em Ribeirão Pires/SP em 1998. De lar cristão,
cresceu na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. É lider
do Ministério de Louvor desde os 14 anos e Assessor de
Música e Artes do Campo de Casa Verde. Graduado em
Teologia e graduando em Direito, é professor do Curso
de Capacitação Ministerial do Seminário Evangélico
Avivamento Bíblico em São Caetano do Sul/SP.

AVIVAMENTO

Região

Sudeste iI
Pr. Vladimir Alexandre Barrios

“E DAR-VOS-EI PASTORES SEGUNDO O MEU CORAÇÃO, OS QUAIS VOS
APASCENTARÃO COM CONHECIMENTO E COM INTELIGÊNCIA.” (Jeremias 3.15)

A

Região Eclesiástica Sudeste 2 tem
como abrangência territorial, a
parte sul dos rios Tietê e Pinheiros
da capital paulista, todo o grande ABC, o
Alto do Tiete, todo o litoral do Estado de São
Paulo e o Vale do Ribeira até a divisa com o
Estado do Paraná. É composta atualmente
por 14.000 membros, 38 Campos
Eclesiásticos, e quase 200 Congregações.
Contamos também com 39 Ministros
Ordenados, 18 Ministros em Experiência,
343 Presbíteros, 112 Missionárias, 383
Diáconos, 295 Diaconisas e 6759 alunos na
EBD.
AO LONGO DE NOSSA GESTÃO TEMOS
IMPLEMENTADO UMA FORMA DE
ADMINISTRAR QUE CONSISTE:

Ä Oitiva dos pastores, para

implementar trabalhos regionais.
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Ä Participação dos secretários

Ä
Ä
Ä

Ä

regionais na implementação do
planejamento tático.
Cuidado com os pastores e sua
família.
Auxílio aos campos deﬁcitários.
Incentivo para o crescimento
sólido dos campos e suas congregações.
Incentivo e investimento na
formação teológica dos pastores.

Firmado no plano tático que é uma
diretriz dada pelo Conselho Geral da IEAB
para os trabalhos regionais, a Região Sudeste
II, tem norteado os trabalhos das secretarias
regionais, bem como, as decisões administrativas e pastorais objetivado: o cuidado
com o pastor e sua família.
Esta é uma das nossas prioridades. O
trabalho de pastoreamento e mentoreamento
do pastor e a sua família, visto que, são eles
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os grandes responsáveis, pela obra de Deus e
condução da igreja de Cristo.

Na realização de trabalhos regionais. Que vise alta qualidade e que promovam:
Ä Capacitação dos Pastores, para

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

o melhor desempenho em suas
atividades.
Comunhão entre os Pastores e
Esposas (Café com Pastores e
Esposas, Confraternização
Anual Pastores e Família)
C a p a c i t a ç ã o d o s L í d e re s
(EDEM, Encontro de
Educadores, Art. 44, COJARSE2)
Capacitação e despertamento
do corpo de obreiros (Encontro
de Presbíteros, Missionárias e
Diáconos)
Despertamento dos Jovens
para o Ministério (1º de Maio,
Encontro Setoriais, Encontro
de Assessores, Vigílias)
Capacitação das Mulheres da
Região (Encontro de Mulheres,
Encontro de Líderes de
Mulheres)
Incentivo a Intercessão (Encontro de Intercessores)

Atividades - 2019
Durante o ano de 2019 tivemos várias
atividades conforme demonstrado acima, e
a seguir na medida do possível, estamos
compartilhando com vocês algumas fotos
que demonstram como o Eterno Deus tem
sido misericordioso para conosco, derramando o poder do Espírito Santo em nossos
eventos. Além dessas fotos, vocês poderão
acessar nosso canal no Youtube, e veriﬁcar a
alegria de pertencermos ao Avivamento
Bíblico, e acima de tudo, experimentar esse
Avivamento, que por sinal, tem sido verdadeiramente bíblico.

Site: www.ieab-sudeste2.com.br
Para acessar nosso canal
no Youtube - QR CODE:
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COJAR-SE2
Com foco nos Assessores e Líderes de
Jovens e Adolescentes, o COJARSE2 foi marcado
por Palestras e ministrações voltadas especiﬁcamente para a reciclagem, capacitação, suporte,
renovação e fortalecimento de cada participante.

DIA DO JOVEM AVIVALISTA
REVIVAL 1° DE MAIO
Com a participação de aproximadamente
600 jovens, o Revival foi marcado pelo despertamento e comunhão. Um momento especial na vida
de cada Jovem. Atividade esportiva, brincadeiras, e
muita alegria durante todo o dia, também marcaram
este evento.

ENCONTRO DE EDUCADORES
O evento contou com mais de 400 participantes, todos envolvidos em alguma área da educação. O evento tratou dos desaﬁos que a educação
cristã tem enfrentando, e da necessidade de promover uma educação com excelência.

CAFÉ COM PASTORES
Momento de comunhão e fortalecimento.
Este encontro tem promovido o fortalecimento do
elo entre os pastores. Numa caminhada tão árdua,
não se pode estar sozinho. Este encontro é marcado
por oração uns pelos outros, compartilhamento das
necessidades e aconselhamentos.

ENCONTRO REGIONAL DE MULHERES

ENCONTRO DE OBREIROS
Com a presença de mais de 200 participantes, o encontro de obreiros foi marcado pela renovação de cada participante. O poder de Deus foi
manifesto de forma gloriosa, curando, restaurando
e fortalecendo cada participante.
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Sob o tema Marcadas por Deus, o encontro
foi realizado no Hotel Village-Inn em Poços de
Caldas e contou com a presença de mais de 200
mulheres. Momentos preciosos na vida de cada
participante:

SEAB

SEAB – Seminário Evangélico Avivamento Bíblico
Desde 1975 o SEAB vem capacitando os
Ministros Avivalistas.
Buscando o aprimoramento agora você também
pode estudar online pelo nosso EAD.
Conheça nosso Bacharel em Teologia
Reconhecido pelo MEC
para maiores informações acesse:
seminarioevangelico.org

AVIVAMENTO

Região

Sudeste iII
Pr. Sebastião Paz de Carvalho

ATIVIDADES DE 2019

A

tividades Administrativas: O
Conselho Regional se reuniu por
três vezes. Entre outras, destacamos as seguintes decisões:

Ä José Nivaldo Ferreira da Silva

(M.E) – Barretos/SP
Ä Enéas dos Santos Lima (M.E) –
Campinas/SP - Ouro Verde
TRANSFERÊNCIA
Ä Pr. Eliú de Souza Ferreira, para o

FORMAÇÃO DE NOVOS CAMPOS
Ä Valinhos/SP – Desmembrado de

Ä EDEM – Encontro de

Campinas Bonﬁm
Ä Baurú/SP (Jd. Carolina) –
Oriundo da Região Sudeste II
Ä Barretos/SP – Adesão de um
grupo remanescente avivalista
Ä Campinas/SP (Ouro Verde) –
Desmembramento de Campinas
Centro

Desenvolvimento Ministerial Aconteceu em nossa Igreja de
Araraquara/SP, no dia 21 de
julho; com a participação de 320
líderes.

NOMEAÇÕES
Ä Ronaldo Aparecido do
Ä Nascimento (M.E) – Valinhos/SP
Ä Douglas Otávio da Silva

Rodrigues (M.E) – Bauru/SP –
Jd. Carolina

64

Campo de Tatuí/SP

Ä Encontro de Pastores e família

- Aconteceu no Hotel Guarani,
em Águas de Lindóia/SP, nos
dias 10 a 12 de dezembro. Com a
participação da Comissão
Executiva e, em especial o
Presidente do Conselho Geral, o
qual ministrou a Palavra do
Senhor.

SUDESTE II

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(PR. MARCOS M. VENTURA)
As atividades da Secretaria Regional de
Educação, foram realizadas através de sua
equipe: Pr. Marcos Ventura, Profª. Maria
Ventura, Profª. Eliúde Rosa, Profª. Vânia Rosa e
Miss. Natalina (APEC). As atividades se
concentraram na realização de treinamentos
para professores e Oﬁciais da EBD, tendo como
alvo todas as faixas etárias: Campinas/SP –
Centro, em 28/04/19, participação dos Campos:
Campinas Bonﬁm, Campinas Zona Norte,
Jundiaí e Valinhos. Itu/SP, em 19/05/19,
destacando a participação do Pr. Joel
Nascimento, de Jaçanã/SP. Sorocaba/SP, em
20/06/19, participação dos Setores Campinas e
Sorocaba. Ribeirão Preto/SP, em 28/06/19,
especíﬁco para o Campo. Ribeirão Preto/SP,
em 09/07/19, participação dos Setores Ribeirão
Preto e Americana. Araraquara/SP, em
02/11/19, participação dos Setores Bauru e
Araraquara. Jaboticabal/SP, em 23 e 24/11/19
– Congresso da EBD. Foi alcançado um total de
427 oﬁciais da EBD.

Sorocaba/SP, em 25/05/19; Marília/SP, em 15 e
16/06/19; Votuporanga/SP, em 22/06/19;
Tietê/SP, em 29/06/19; e São José do Rio
Preto/SP, em 24/09/19.

SECRETARIA DE JOVENS
(PR. ROBSON PAZ DE CARVALHO)
Como é de seu conhecimento a comemoração do dia do Jovem Avivalista (1º de Maio), é
um acontecimento tradicional para o nós. E,
abrilhantando ainda mais essa comemoração
realizamos o Revival X. Este evento tem sido
um direcionamento da Assessoria Especial de
Jovens da Presidência e temos entendido a
importância de seguir essa orientação, o que tem
levado os nossos jovens a um envolvimento
ediﬁcante na presença do Senhor. Nosso
encontro foi regional e aconteceu na igreja de
Araraquara/SP. O Revival Music da região
ministrou o louvor com o apoio de nossos
irmãos: Pb. Wellington (IEAB Taboão da
Serra/SP), Pr. Henry Keller e Samu Praise,
sendo que o os pastores Joel Ambrosino (Ibaté/SP) e Henry Keller Alves (Assessor de Jovens
da Presidência), ministraram a palavra de Deus.

SECRETARIA DE EVANGELISMO
(PR. ANTONIO PREDIGER)
A Secretaria Regional de Evangelismo e
Missões concentrou suas atividades em treinamentos aos líderes de Evangelismo dos Campos
Eclesiásticos. Foram realizados os seguintes:
Campinas/SP - Centro, em 20/01/19;

65

AVIVAMENTO
No mês de agosto tivemos o Cojar. Uma
realização que também já é mais do que tradição, e mesmo um tempo de crescimento e
fortalecimento da fé e da vida espiritual de
nossos jovens. Aconteceu cidade de Leme/SP,
no acampamento Shalom. Fomos fortalecidos e
renovados na presença e no poder de Deus.

Louvo a Deus por esse tempo, e também
pelo empenho de cada Assessor de Jovens, bem
como seus respectivos líderes de cada congregação, sem eles não realizaríamos, eles são
parte dessa engrenagem que não pode parar.

SECRETARIA DE MÚSICA E ARTES
(PR. MATEUS MESQUITA)
Foram realizadas duas reuniões de
alinhamento dos objetivos com os Assessores.
E m I b a t é / S P, 0 3 d e f e v e r e i r o e e m
Campinas/SP, em 17 de fevereiro. Também
foram realizados Seminários de capacitação,
nos seguintes Campos: Araraquara/SP (Abril),
Avaré/SP (Maio), Sertãozinho/SP (Junho), e
Indaiatuba/SP (Julho).

15º CONGRESSO DE MULHERES
Aconteceu em Águas de Lindóia/SP, no
Hotel Monte Real, nos dias 15 a 17 de março.
Tivemos um total de 650 participantes.
Tivemos uma programação especial pela
comemoração ser o décimo quinto congresso.
Este é o depoimento de uma participante:
“GRATIDÃO!!! essa é a palavra; quero agrade-
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cer a Deus por mais esse Congresso de Mulheres
da Região Sudeste III, foi simplesmente maravilhoso. O agir de Deus foi tremendo, mulheres
renovadas, impactadas com o que Deus fez.
Agradeço a pastora Olinda Paz pela iniciativa
desse congresso, agradeço a equipe organizadora que nos ajudaram, ao ministério de intercessão com a pastora Kátia, ao ministério diaconal
com a pastora Silvia, a Pastora Luciane de
Carvalho que ministrou o louvor com muita
unção, a Pastora Regina Campos pela poderosa
palavra que veio de encontro aos nossos corações. Agradeço às líderes de mulheres dos
Campos na Região. Pelo apoio de cada esposa
de pastor que incentivaram o seu Campo para
que as mulheres estivessem presentes. Agradeço
ao Pr. Onésimo Ferreira da Silva pela participação especial com uma palavra cheia da unção de
Deus. Agradeço ao Pastor Sebastião Paz
Carvalho, nosso Superintendente Regional pela
conﬁança e também ao Conselho Regional pelo
apoio. 2020 vem ai, juntos novamente...” A tudo
e todos, nossa palavra também é Gratidão.

Manual da

Dominical

V

isando atender à ordem de Cristo: “... Fazei discípulos, batizando-os e
ensinando-os”, a igreja desenvolve programas, todos eles importantes,
na medida em que contribuem eﬁcazmente para a realização do objetivo básico.

Dentre os diversos programas promovidos pela igreja salientamos aqui a
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL, enfatizando sua grande importância baseada no que destacamos a seguir. O propósito principal da EBD é ensinar as
Escrituras. A EBD abrange todas as faixas de idades, alcançando a todas as
pessoas com a mensagem divina, proporcionando oportunidades de participação, expressão de convicções, compartilhamento de experiências e esclarecimentos de possíveis dúvidas.

Para Adquirir Acesse:
www.livrariaavivamento.org

AVIVAMENTO

Região

SUL I

Pr. Levino Gomes Filho
MILAGRE É A INTERVENÇÃO DE DEUS
NA HISTÓRIA DE TODO AQUELE QUE TEM FÉ

R

eceber um milagre é uma experiência marcante, inesquecível, poderosa. Sabemos de pessoas que vez por
outra tem recebido aqui e ali manifestações
de milagres, o que constitui uma experiência
importantíssima; por outro lado, ainda
dentro desta experiência, observamos que
algumas pessoas não somente experimentam milagres aqui e ali em suas vidas, mas
elas tem a vida pautada por verdadeiras
experiências de milagres, elas não somente
recebem milagres como tem as vidas marcadas por milagres.
Observamos paradoxalmente que
vidas marcadas por milagres são vidas
marcadas por problemas a serem resolvidos,
enfermidades a serem vencidas, perseguições a serem suportadas, dores a serem
sentidas, desaﬁos a serem vencidos, obstáculos a serem superados, privações s serem
supridas e um rol de outros percalços que
estão presentes na vida de todo ser humano;
ainda assim não podemos esquecer que
milagres acontecem exatamente em ambientes necessariamente como estes, logo,
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uma vida de milagres reconhece estes ambientes e os transformam em outros através da
fé no poder de Deus. É assim que desertos se
transformam em jardins ﬂoridos, conforme
Isaías 35.
Que estilo de vida os transformadores
de ambiente tiveram que os caracterizaram
como pessoas cujas vidas foram vidas de
milagres? Outra pergunta: este estilo de vida
pode ser replicado hoje entre nós como
experiência em nossa história comunitária e
pessoal?
Nosso fundamento imorredouro para
as histórias de milagres com altas possibilidades em serem replicadas está por toda a
Bíblia Sagrada, e dela destaco o Livro de
Atos dos Apóstolos como Escritura para
esboçarmos as bases que deram aos discípulos a vida marcada por milagres enquanto
viveram em seu tempo. Romanos 15.4 nos
diz: “Pois tudo quanto, outrora, foi escrito
para o nosso ensino foi escrito, a ﬁm de que,
pela paciência e pela consolação das
Escrituras, tenhamos esperança”.
Em Atos dos Apóstolos encontramos
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um rol fascinante de milagres. Para citar
alguns: temos milagres de curas, livramento
das prisões, ressuscitações, livramentos em
alto mar, libertações de espíritos malignos,
pregações arrebatadoras, livramento do
veneno da serpente, ministério dos anjos e
muitos outros conforme registrados ali.
O que pontuamos no entanto é que a
vida de milagres ali descrita tinha alguns
“fundamentos” que podem ser vistos nas
linhas e entrelinhas do texto sagrado e que
estão maravilhosamente disponíveis a todo
o crente que deseja uma vida de milagres.
Vamos destacar estes “fundamentos” experienciais, disponíveis a todo o cristão hodierno. Destaco cinco fundamentos para uma
vida de milagres lembrando que estes agem
simultaneamente para a experiência de
milagres; sempre que um milagre é relatado
ali estão presentes ao mesmo tempo estes
poderosos recursos divinos.
O primeiro fundamento que destaco é
a Pessoa do Espírito Santo. Exatamente o
que Jesus foi para Seus discípulos nos textos
dos evangelhos a Pessoa do Espírito Santo é
para os cristãos em Atos; Ele está presente
em todo o texto, por mais de cinquenta vezes
Ele é citado na história, Ele está sempre
falando, orientando, comandando, consolando, revelando, coordenando, operando,
Ele está onipresente, Ele é onipotente e Ele é
onividente. Em “contrapartida”, os líderes e
o povo de Deus reconhecem esta Presença,
eles têm uma grande amizade, se encontram
nas múltiplas atividades, os discípulos têm
uma relação ou nos termos bíblicos eles tem
comunhão com esta Pessoa. Aqui está o
fundamento dos fundamentos: se relacionar
com a Pessoa do Espírito Santo. Todos os
outros fundamentos são dinamizados pela

Pessoa do Espírito Santo presente na vida
destas pessoas.
O segundo fundamento que destaco e
que notadamente se veriﬁca é a presença
ativadora da “Vida de Cristo” na vida dos
crentes. Atos 5.20 diz: “Ide e, apresentandovos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta Vida”. A Vida do Cristo ressurreto
na vida dos discípulos, está presente neles; é
uma disposição, um entusiasmo, uma “energia” que os faz agir mesmo em momentos os
mais críticos e mais difíceis que se possa
imaginar no contexto da Igreja na terra, mas
eles são impulsionados internamente por
esta Vida, ela é Cristo vivendo na vida deles.
O terceiro fundamento que pode ser
visto é o poder do nome de Jesus. Como o
nome de Jesus é fundamental para a vida de
milagres, não se pode mensurar o que está
presente no nome de Jesus. O nome de Jesus
traz milagres aos crentes, aguça a ira da
religião, traz libertação ao oprimido, abre as
portas dos cárceres, traz libertação aos
cativos do inimigo e traz salvação pois
“Todo aquele que invocar o nome do senhor
será salvo” (Atos 2.21). É o nome acima de
todo o nome.
O quarto fundamento é a experiência
de oração. Em Atos 4.31 está presente três
fundamentos para o milagre: “Tendo eles
orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos; todos ﬁcaram cheios do Espírito Santo
e, com intrepidez, anunciavam a palavra de
Deus”. Quem poderá deter uma equipe que
tem o hábito de orar? Eles oraram. A Igreja
tem a oração como arma para a vitória. A
experiência de oração incontestavelmente é
um fundamento para uma vida de milagres,
aleluia. Milagres seguem sempre uma experiência de oração.
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E por último, aqui está o fundamento
da Palavra de Deus; aqui está nossa bússola,
nossa direção está registrada nas palavras do
Espírito de Deus que está falando em todo o
tempo. Ele nunca deixou de falar, Sua voz
está no registro de milagres por toda a
Escritura. Quem tem sua casa fundamentada
nesta Palavra sofrerá os reveses da queda
das chuvas, o transbordar dos rios, o soprar
dos ventos que virão impetuosamente sobre
ela, mas ela ﬁca em pé (Mateus 7.24-27).
Vida de milagre é uma poderosa
possibilidade aos que comungam com o
Espírito Santo de Deus, são impulsionados
internamente pela Vida de Cristo, são vestidos com o poder do Nome de Jesus, experimentam a vida de oração e se fundamentam
na Palavra de Deus.
Pr. Levino Gomes Filho
Superintendente Regional Sul 1

AVIVA KIDS - JATAISINHO
A IEAB de Jataizinho desenvolveu
um culto especial com o ministério infantil
no sábado, 29 de dezembro de 2019.
Momento profético com as crianças declarando bençãos sobre o Brasil. A IEAB
Jataizinho é liderada pelo Pastor Francisco
Piccioni e Missionária Dayna.
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BATISMOS NA REGIÃO SUL 1
Tivemos alguns batismos em nossas
igrejas com dezenas de novos convertidos.
A Região Sul 1 no ano de frutiﬁcar (2019),
apresentando seus frutos para o Reino de
Deus em cumprimento do Ide e fazei discípulos de Jesus.

SUL I

CANTATA DE NATAL
Sábado dia 07 de dezembro 2019,
aconteceu a quarta edição da Cantata de
Natal da IEAB Foz do Iguaçu. A cantata de
Natal foi realizada no templo da IEAB Vila
Yolanda. O evento envolveu todo o Campo
Eclesiástico de Foz do Iguaçu. Liderado
pela irmã Camila Fernanda, o grupo envolvido fez uma bela apresentação, com muito
efeito audiovisual. “Jesus é o presente de
Deus para a humanidade”, essa foi a mensagem deixada pelo Pr Clodoaldo Reis
Azarias.
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CONGRESSO ROSA

CULTO DAS NAÇÕES

A IEAB em Apucarana, celebrou no
dia 31 de agosto de 2019, o 9º Congresso
Rosa realizado pelo ministério de mulheres.
O tema do evento foi "Do sussurro ao rugido". O evento foi coordenado pela
Missionária Sandra Agostinho. A IEAB em
Apucarana/PR é liderada pelo Pr. Fábio
Agostinho.

Culto das Nações realizado na IEAB
Vila Yolanda Foz do Iguaçu dias 29 e 30 de
novembro 2019, com a participação da
Missionária Cris Caldas, que falou sobre
missões na América Latina e a importância
do idioma espanhol para o missionário no
campo. Como parte do evento foram apresentadas gravações feita pelo Pr Clodoaldo
Reis Azarias com os missionários da IEAB.
O grupo Revival Moviment fez uma dramatização. Diaconisa O evento aconteceu sob a
liderança da irmã Ana Cristina Rodrigues da
Silva, assessora de missões do campo, com
o tema: “Escolhidos para frutiﬁcar Libertando Nações através da palavra”,
baseado em Marcos 13.10.
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JUBILAÇÃO
ONTEM UM GUERREIRO,
HOJE UMA LÂMPADA
"Houve uma batalha entre os
Filisteus e Israel. Então os soldados de Davi
lhe prometeram: nunca mais sairás a batalha conosco, para que não apagues a lâmpada de Israel" (II Crônicas 21). Louvamos
a Deus pela vida de nosso querido pastor e
amigo Alcebíades Rodrigues Verdeiros, que
agora faz parte do quadro de ministros
jubilados da IEAB. Na noite do dia 21 de
dezembro 2019, no templo da IEAB em
Jandaia do Sul/PR, foi realizado um culto de
ação de graças pela jubilação do Pr
Alcebíades, com a presença de vários pastores e membros dos Conselhos Regionais Sul
1 e Sul 2. Destaque para os superintendentes
regionais Pr Levino Gomes Filho e Pr Jorge
Teodoro Rodrigues. Vamos usar o texto do
Pr José Reinaldo Pereira da Silva como
homenagem ao querido pastor e sua amada
esposa irmã Enith Gonçalves Verdeiros.

continue sendo um servo lâmpada; ontem o
senhor foi um servo guerreiro.
Hoje precisamos que sua vida continue sendo inspiração para alguns que
sempre admiraram sua resiliência, fé, dedicação, submissão, humildade. Quero agradecer a Deus por ter sido um soldado contigo, nós que ainda permanecemos na batalha, continuamos enfrentando todos os
desaﬁos que o
ministério nos
oferece, mas inspirados em homens,
servos, guerreiros
como você foi na sua
trajetória. O senhor
não irá mais a
batalha, mas será
para muitos de nós
uma lâmpada.
Muito obrigado
por sua vida que foi
derramada a serviço
de Deus, no contexto
da IEAB".

"O exercício do ministério pastoral
entre as muitas realidades, está envolto em
muitas 'batalhas'. São batalhas espirituais,
emocionais, pessoais, familiares, eclesiásticas, entre outras. Pastor Alcebíades, o
senhor como guerreiro enfrentou todas
essas batalhas que o serviço ministerial nos
proporciona e as venceu. Agora quando o
Supremo Pastor lhe oferece a oportunidade
de não estar mais envolvido nessas batalhas
de ser pastor, nós esperamos que o senhor,
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VIGILIAS NA SUL 1
NOSSAS VIGÍLIAS FORAM MARCANTES DURANTE TODO O ANO DE 2019.

ENCONTRO PARA O PLANEJAMENTO GLOBAL 2020

O

templo da IEAB Iguaraçu/PR, recebeu a
Comissão Executiva da IEAB para
conhecimento do Planejamento Global
para 2020, mesmo antes das cortinas de 2019 se
fecharem. A comissão formada pelo seu
Presidente Pr Onésimo Ferreira da Silva, Vicepresidente Pr Levino Gomes, Secretário Pr
Sebastião Paz de Carvalho, e os demais membros
pastores Wesley Borges (Diretor Geral
Administrativo), Aloísio Tadeu Rodrigues da
Silva (Diretor Geral de Cultura e Educação Cristã), Alírio Misael (Diretor Geral de
Evangelismo e Missões – representado pelo Pr. Alecssandro), José da Silva Neto (Diretor
Geral de Ação Social). Os pastores da Região Sul 1 receberam as orientações administrativas,
além de uma poderosa ministração da palavra de Deus por meio do Pr Onésimo Ferreira da
Silva.
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VOCÊ É LOUCO POR
JESUS?

O

lha o que esses "louquinhos" por
Jesus aprontaram para o 9º
Acampaglória. O evento aconteceu
nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro 2020 em
Vera Cruz do Oeste/PR, organizado pelo
Ministério de Jovens Ammy Shadday, com
participação de jovens de campos do oeste
paranaense. Ministrou a palavra de Deus Pr
Tiago Nunes Pinheiro da IEAB – Ubiratã. O
Pastor Roberto Costa está de parabéns pelo
evento realizado pelos jovens Avivalistas.

Workshop Revival Music reúne centenas de
avivalistas em Iguaraçu

N

o sábado, 14 de março, foi realizado o Workshop Revival Music na cidade paranaense
Iguaraçu. O evento reuniu centenas de avivalistas. Esteve ministrando o cantor e
compositor, Pb. Tom Silvertiz (IEAB Taboão da Serra/SP), o colaborador do Manual
de Artes, Pr. Eliú Ferreira e o secretário regional de música e artes, Pr. Fábio Agostinho.
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Região

SUL II
Pr. Jorge Teodoro Rodrigues

“EBENEZER” ATÉ AQUI NOS AJUDOU O SENHOR

N

ão obstante as nossas diﬁculdades o
Senhor tem nos sustentado de
forma sobrenatural. Gosto muito da
passagem de 1º Samuel, capítulos quatro,
cinco e sete, que expressam a palavra “Ebenezer”. Na primeira e na segunda citação
refere-se a Aldeia de Efraim, porém na
terceira é o nome dado a uma pedra memorial, levantada pelo profeta Samuel para
marcar uma grande vitória de Israel contra
os ﬁlisteus ao norte de Jerusalém.
Às vezes a nossa vida pode ser comparada com a vida do profeta Samuel que
tinha a diﬁcílima missão de levantar os
ânimos do povo de Israel, depois de terem
sofrido uma derrota humilhante para os
ﬁlisteus. Eles optaram por levar junto nesta
batalha a Arca da Aliança, e ela foi tomada
pelos ﬁlisteus. O símbolo da presença de
Deus em Israel foi levado pelo adversário,
apesar de que tempos depois a arca foi
devolvida, mas o medo tinha tomado conta
do povo de Israel e os ﬁlisteus voltariam a
atacar novamente, aproveitando, quem
sabe, a insegurança dos israelitas. Porém
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Deus levanta o Seu profeta e na liderança de
Samuel foram motivados e orientados a
buscar ajuda de Deus. E o Senhor colocou o
exército inimigo em confusão fazendo com
que eles batessem em retirada, fugindo
amedrontados. O território perdido foi
recuperado e nunca mais perderam uma
batalha durante a vida de Samuel.
A vitória do povo de Deus estava na
“pedra de ajuda”, aﬁnal Ele é a nossa Rocha.
Depois que Samuel levantou aquela pedra
todas as vezes que as pessoas passavam por
ali ao vê-la lembravam que foi naquele lugar
que os ﬁlisteus foram derrotados nos tempos
de Samuel. Ao olharmos nossas conquistas e
avanços, nossos corações passam a crer
ainda mais no poder de Deus, nossas experiências com Ele nos levam a saltar nos
braços d'Ele como uma criança sente segurança para saltar nos braços de seu pai. Você
já parou para pensar na grandeza de Deus,
no Seu poder sobrenatural, no Seu amor
incondicional, na Sua inﬁnita misericórdia;
em tudo que Ele proporciona para você? Tua
vida, tua família, teus amigos, tua igreja,
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teus bens, e etc. Deus cuida de você diariamente. O povo de Israel passava por um
momento de frieza espiritual nos dias do
sacerdote Eli, enfrentava uma guerra de
décadas contra os ﬁlisteus, levando sempre
a pior. No entanto, as atitudes do povo
colaboraram para a intervenção divina.
Deus está prestando atenção nas nossas
atitudes. Samuel convida o povo para uma
atitude prática: tirar do coração tudo o que
tomava o lugar de Deus. A atitude foi do
povo, mas a batalha foi de Deus. Deus
restaurou as cidades perdidas, o entusiasmo
perdido, a alegria de servi-lo e a coragem de
depender d'Ele, dando a Ele a primazia nas
suas vidas. Devemos ter convicção que
Deus é conosco a cada momento; em meio
as lutas sabemos que jamais seremos abandonados por Ele. É importante que façamos
uma reﬂexão diária sobre o que Deus tem
feito por nós. Quando o profeta Samuel
expressava “até aqui nos ajudou o Senhor”,
é porque não era o ﬁnal, havia uma jornada a
ser percorrida, os desaﬁos são gigantescos,
mas sentimos a mão do Senhor nos guiando.

COJAR-SUL

“Ebenezer” a expressão hebraica signiﬁca
“pedra de ajuda”, nos faz olhar para trás e
reconhecer que a boa mão de Deus esteve
conosco e que amanhã não será diferente.
Por todas as experiências vividas
continuamos ﬁrme na Rocha Inabalável,
estamos executando uma tarefa a nós conﬁada. Virão novos desaﬁos, novas metas e,
porque não dizer, novas conquistas, pois
sentimos as mãos do Senhor nos guiando.
Posso dizer com muita gratidão que o Senhor
tem nos ajudado e seguimos caminhando
ﬁrme no Seu propósito com fervor e alegria,
me sinto um homem privilegiado por fazer
parte deste momento especial de nossa igreja
no Brasil e no mundo, especialmente na
Região Sul II. Agradeço a cada ministro
integrante do Conselho Regional, cada líder
de setor, enﬁm, cada ministro, cada obreiro e
cada membro,
somos “um em Cristo” e
até aqui nos ajudou o Senhor: EBENEZER!
Pr. Jorge Teodoro Rodrigues
Superintendente Regional Sul II

EDEM
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ENCONTRO JOVENS MOCHILEIROS

REUNIÃO DE PLANEJAMENTO 2020
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A DGCEC mais próxima
de Você!
A Diretoria Geral de Cultura e Educação Cristã agora está em
todas as plataformas digitais. Preparamos uma mudança onde
nos aproximamos de você através de novos e interativos sites.
Nos sites você ﬁca sabendo das nossas novidades e do que
estamos realizando ao longo dos anos.
para maiores informações acesse:
www.dgcec.org

A Diretoria Geral de Cultura e Educação Cristã foi fundada na
Convenção Geral reunida em Paranavaí/PR, de 28 de março à 2 de
Abril de 1972. Essa Convenção marca a passagem do Conselho
Executivo para o nome de Conselho Geral e a criação das atuais
Diretorias, na ocasião com o nome de Departamento Geral de Cultura e
Educação Cristã.

AVIVAMENTO

Região

SUL III
Pr. Carlos Alberto Couto

UM CAMINHO SEM AFLIÇÕES
EM UM DOS TEXTOS MUITO CONHECIDO (JOÃO 16.36), JESUS DECLARA:
"...NO MUNDO TEREI AFLIÇÕES
MAS EU VENCI."

E

le não está falando com soberba, até
porque Ele foi o maior exemplo de
humildade que temos, e também não
está nos desaﬁando, pois, se não, tudo que
foi passado por Ele seria apenas para mérito
próprio, e sabemos que não foi; sabemos que
foi por Graça e Misericórdia, por um povo
que mesmo sem merecer, receberia o total
acesso ao Pai.
Mas então porque Jesus declara "Eu
venci"? Jesus pede para seguirmos seus
passos, pede tambem, que ouçamos a voz
dele como Pastor de ovelhas, e chega até
declarar que não há caminho certo há não
ser Ele. As aﬂições que o mundo nos impõe
muitas vezes parece invencíveis mas Ele
venceu, e pede que entreguemos a Ele, ao
declarar no mundo terei aﬂições mas eu
venci, e mais um dos inúmeros convites para

80

seguir o caminho com Ele, para andar junto
dEle, e só quem pode vencer as aﬂições
dessa terra é Ele. A sabedoria do nosso
Senhor é tão grande, que percebeu que
inventaríamos desculpas para não seguir o
caminho, sempre teríamos um motivo para
colocarmos em segundo plano os ensinamentos, mas acreditaríamos profundamente
em Cristo, e nos convenceríamos que seria
suﬁciente apenas acreditar.
Se eu acredito Jesus me salva, mas o
inimigo também acredita, e melhor que isso
ele vivenciou todo o plano de salvação,
esteve lá, e nem por isso está salvo.
Acreditar não é suﬁciente, devemos conhecer como diz em João 14.7. Entregar a Ele
nossas aﬂições, conﬁar nEle, não confundir
a voz dEle, Ele é o caminho a verdade e a
vida, ninguém vai ao Céu se não por Ele, não
existe atalho, não existe outro método,
apenas por Ele. Devemos ser íntimo dEle,
reconhecer até mesmo seu sussurro. Você
convidaria um estranho desconhecido por
mais que acredite em voce, morar na sua
casa? Porque Deus permitiria que sem
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conhecer o caminho que Ele apresentou,
sem conhecer os ensinamentos, sem nunca
permitir que Ele morasse em nossa "casa",
sem sequer ler sobre Ele, permitiria que
entrássemos no Céu, pelo simples fatos de
acreditar? Como muitos dizem: "acredito
em Deus, mas não sou fanático, porque é
bom ter um pouquinho de cada". Deus não
nos dá atalhos, qualquer atalho que possamos imaginar em pegar, tornará o caminho
mais longo e corremos o risco de nunca
chegarmos. Jesus é o caminho é a verdade, é
vida; qualquer outro caminho ou outra
forma de chegar é inválida, pois como diz a
palavra aquele que não entra pela porta e
considerado ladrão (João 10.1). Já temos o
convite, não precisamos ser penetras, basta
seguir o caminho com Ele, ser íntimo dEle, e
teremos o melhor lugar, pois temos como
experiência João, não por ele ter perdido

tudo, mas sim por ser tão íntimo de Deus que
desde aquele dia Satanás sabe que, se nosso
nome for citado por Deus, nada nessa terra
pode fazer você perder essa intimidade com
Ele. O inimigo entendeu que ele não precisa
mais tirar nossas coisas, e sim não permitir a
intimidade, pois só isso faz com que você
perca o céu. Você está com solicitação de
amizade diferente na sua rede social, porque
esse não adianta só aceitar. João 14.21: "A
pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que
me ama será amada pelo meu Pai, e eu
também a amarei e lhe mostrarei quem sou."

Pr. Carlos Alberto Couto
Superintendente Regional Sul 3
(texto do obreiro Denílson Roque
Silveira - IEAB Caxias Do Sul)

ACAMPADENTRO PORTO ALEGRE
Aconteceu em Novembro/2019, mais
um ACAMPADENTRO, um movimento
voltado aos Jovens e Adolescentes da IEAB
Porto Alegre/RS, tendo como convidados
especiais, os jovens de Caxias do Sul/RS.
Foi uma madrugada de busca, quebrantamento e gloriosa presença de Deus.
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Culto Campeiro - SEMANA FARROUPILHA - SETEMBRO/19

Culto Kids em Porto Alegre - OUTUBRO/19

Batismo em Porto Alegre
DEZEMBRO/19
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SUL II

EVENTOS EM DOM PEDRITO

N

a cidade de Dom Pedrito/RS, a obra
do Senhor continua marchando, sob
a liderança do Pr. Elvio Gomes
Duarte e, no segundo semestre de 2019,
tivemos várias programações visando a
salvação de almas e o crescimento espiritual
do povo para a glória do Senhor. No mês de
setembro, dentro da Semana Farroupilha,
período compreendido de 13 a 20/09, em
que o Rio Grande do Sul comemora o ﬁm da
Revolução Farroupilha, realizamos cultos
evangelísticos, em estilo gaúcho, com
direito a uso de “pilcha” (roupa característica da região), além de instrumentos como a
gaita e o violão para acompanhar os louvores ministrados em ritmos musicais peculiares do nosso Estado. Após os cultos, o povo
aproveitou para degustar deliciosos jantares, típicos de nossa culinária.
No último ﬁnal de semana de setembro, aconteceu mais um abençoado
Congresso de Missões com a presença do Pr.
Israel Silva como preletor convidado, que
também esteve pregando na cidade de Bagé,
cuja congregação é dirigida pelo Pb
Reginaldo Rodrigues, de Dom Pedrito.
No mês de outubro, dentro do projeto
Para Salvar uma Vida, tivemos a presença de
vários visitantes a cada ﬁnal de semana,
conforme o tema estabelecido.
Ainda realizamos, um grande
momento evangelístico com a festa alusiva
ao dia das crianças, em parceria com a
Assessoria de Jovens e o Ministério de
Mulheres, quando tivemos a participação de

muitas famílias e visitantes na igreja, para
assistirem as apresentações durante a realização do culto infantil. A seguir, as crianças
saborearam um lanche e divertiram-se à
vontade nos vários brinquedos contratados,
com o patrocínio de irmãos. Mais uma vez,
foi uma grande bênção! A equipe responsável pelo Ministério Infantil ainda organizou
uma “Noite do Pijama” com várias programações, tipo: escola bíblica, louvores, ﬁlme,
pipoca, lanches e muita diversão. Temos
investido nesta área porque acreditamos que
das crianças é o Reino dos Céus e temos visto
a glória de Deus resplandecendo através
deste trabalho...
Em novembro, a assessoria de jovens
realizou mais uma Escola de Artes, evento
realizado a cada dois anos para ensino e
discipulado da igreja sobre o ministério das
Artes.
Na continuidade, o Ministério de
Mulheres realizou o Congresso de Mulheres,
com a presença da Dupla Gileade, da cidade
de Santa Maria/RS. Como sempre, houve
um grande envolvimento do povo e a glória
do Senhor foi notória em nosso meio.
Encerrando a sua agenda de eventos no
início de dezembro, foram realizados dois
momentos simultâneos, chamados “Entre
Elas” e “Entre Eles”, com a participação da
Miss Osenita falando às mulheres e Pr
Carlos Alberto Couto (Superintendente
Região Sul III) falando aos homens.
E, durante o mês de dezembro de
2019, atendendo ao convite da Prefeitura
Municipal, nossa igreja participou do
Projeto Natal da Paz, ajudando na decoração
da cidade com a parceria dos vizinhos da
quadra da igreja e usufruindo de espaços no
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palco da praça central da cidade, levando músicas e
danças de louvor a Deus, como parte do Projeto Para
Salvar Uma Vida (Dia de Kerigma – Parte I).
Dando continuidade, na noite de 22/12,
aconteceu em frente ao templo, a Celebração de
Natal 2019 (Dia de Kerigma – Parte II), com a
presença de um grande público e autoridades, entre
elas, o Prefeito Municipal Mário Augusto de Freire
Gonçalves e assessores. Para celebrar o nascimento
de Jesus foram cantadas várias canções, dirigidas
por músicos locais, intercalando com apresentações
do grupo de dança Despertai Kids e a realização da
Cantata Infantil de Natal, apresentando o coral de
crianças nas janelas do prédio, simultaneamente ao
presépio que era encenado no palco. Foi uma bela
celebração que deixou como tema de reﬂexão,
"Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu
ﬁlho unigênito para trazer vida e paz aos homens, a
quem Ele quer bem."
Na congregação do Ibaré, subdistrito do
município de Lavras do Sul, sob a direção do Pb
João de Deus Oliveira e Pb Gelson Caminha foi
realizada uma grande festa de natal envolvendo toda
a comunidade local e anunciada a Palavra de Deus.
Encerramos o semestre com a realização de 2
batismos nas águas, acrescentando 7 novos membros. Sendo assim, louvamos a Deus pelo privilégio
de levar as boas novas de salvação aonde quer que
Ele nos envie e continuamos ﬁrmes neste propósito:
“Oração e Trabalho por Avivamento no Brasil e no
Mundo”, crendo que 2020 será o ano de
MILAGRES...

FESTA DAS CRIANÇAS
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CANTATA NO PALCO
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IEAB - Diretoria Geral de

AÇÃO SOCIAL
Servir Sempre
A Diretoria Geral de Ação Social foi criada pelo plenário da
Convenção Geral reunida em Paranavaí/PR no ano de 1972.
Esta Diretoria tem por objetivo maior dar sustentação aos
Ministros Jubilados, às viúvas de Ministros e garantir o futuro,
por meio de complemento ﬁnanceiro, aos que exercendo
atualmente o Ministério Pastoral na Igreja Evangélica
Avivamento Bíblico. A DGAS além do cuidado com seus
Ministros atua também desenvolvendo projetos sociais, e apoia
os pastores que desenvolvem projetos em seus campos.
Hoje a DGAS assiste 39 pastores jubilados; 19 viúvas de
pastores através do Fundo de Jubilação e auxilia 3 pastores
e 9 viúvas por meio das Ofertas de Ação Social.

Visite nosso site tenha informações sobre os
projetos e parcerias da DGAS, e faça download
do MANUAL DE AÇÃO SOCIAL disponibilizado a
toda grei avivalista!

Acesse: dgas.avivamentobiblico.com

Igreja Evangélica
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BÍBLICO
Desde 1946 Ediﬁcando Vidas
1.100

80.000

Igrejas Espalhadas
pelo Mundo

Membros no Brasil
e no Mundo

20

73

Nações Acançadas

Anos de História

Conheça mais sobre a IEAB no nosso site:

acesse: avivamentobiblico.org

