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Editorial
O Paz no Vale
vem até você com
objetivo de informar
e levar as boas
novas da Salvação.
Nossa equipe
trabalha com muito
amor e dedicação
para levar até
você nobre leitor
não apenas
informação, mas
uma mensagem de
Deus para sua vida.
Esse jornal não é
para ficar numa
prateleira ou numa
estante, e para ser
lido compartilhado
e repassado para
assim propagarmos
o evangelho da
paz. Estamos
no Vale do Itajaí
especificamente
na cidade Coração
do Vale. Um vale
próspero com
pessoas especiais
e muito amadas
por Deus. Mas
muitos ainda
não conhecem o
seu amor. Nessa
primeira edição
apresentaremos
uma retrospectiva
dos eventos de
2017 e 2018 Na
página 16 toda a
agenda para o ano
de 2019. Para essa
primeira edição a
história da Irmã
Anna Brandel que
partiu com o senhor
mas deixou um
legado de fé para a
Igreja Assembleia
de Deus de Gaspar.
Nas próximas
páginas você terá a
oportunidade de ler
um conteúdo para
edificar a sua vida
e poderá aprender
mais do amor que
Deus tem por sua
vida. Lembre o
Jornal Paz do Vale
veio para te levar
para os braços do
Pai.

Palavra do PASTOR
Lições do Vale
Dt 11:11 “Mas a terra que passais a
possuir é terra de montes e vales”
Hc 3: 17 e 18
“Ainda que a figueira não floresça,
nem haja fruto na vide; o produto da
oliveira minta, e os campos não produzam mantimento; as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais
não haja vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação”.
A Palestina é um território de montes
e vales, e por isso encontramos muitas
povoações com o nome de vale ou de
serra, onde foram fundadas. Geralmente, quando se menciona um vale, com
mais propriedade nos referimos a ‘desfiladeiro’ ou ‘ravina’, porquanto a natureza abrupta e escabrosa dos montes da
Palestina e a estreiteza do espaço entre
muitas serras tornam esses nomes mais
apropriados. Em alguns sítios o vale representa o Sefelá, ou terra baixa, que é
o território ondulado que fica entre a região montanhosa e a planície marítima
(Js 9.1 – 10.40 – 1 Rs 10.27).
Vale significa Depressão ou planície entre os montes ou no sopé de um
monte quase sempre banhado por um
rio esta palavra é encontrada 188 vezes
no AT e 1 vez no NT. Em nossa vida os
vales podem representar as lutas e os
montes as vitórias, mas, para chegar no
monte tem que passar pelo vale, com
isso, entendemos os altos e baixos que
enfrentamos ao longo de nossa trajetó-

Pr. Volmir Antonio Lalana
Presidente AD Gaspar/SC

ria humana; há tempo de conquistas e
tempo de crise, de modo que, muitas vezes subimos montes e em outras ocasiões descemos vales, porém, nisso tudo,
Deus tem preciosas lições a nos ensinar: O Nosso Deus é Deus dos Montes
e dos Vales. O Monte revela o poder de
Deus (Ex 24:18 Moisés no Monte Sinai
40 dias) e o vale a misericórdia(Sl 23:4
“Ainda que eu andasse pelo vale da
sombra da morte não temeria mal algum”).Tem épocas em nossas vidas que
Deus manda subir(Betel escada onde
anjos subiam e desciam, Gn 28:12), em
outras ocasiões ele manda descer(Jeremias na casa do oleiro, Jr.18:2). Montes
e vales são méritos ou permissão do
Senhor. Habacuque começou a orar no
vale e terminou no monte (Hb 3); os dois
discípulos no caminho de Emaús(Lc.
24:13) estavam tão decepcionados que
não reconheceram ao Senhor, mas
em ambos os casos o Senhor não os
desamparou, pois ele também está no
vale! Passe pelo vale olhando para o
Senhor . Em II Cr 20:12 a bíblia registra: “Nossos olhos estão postos em ti...”.
Entendemos que devemos passar por
situações difíceis olhando para o nosso
objetivo: O Senhor! Não passe resmungando, reclamando, cabisbaixo, em Fp
3:14 a bíblia diz: “Olhando para Jesus
autor e consumador da fé”. Passe pelo
vale andando, não precisa correr, um
passo de cada vez. A nossa caminhada
é constituída de etapas, não pule nenhuma, vença todas com paciência e perseverança. Não monte acampamento no
vale. No vale tem o perigo da enchente,
pouco alimento, limitado e não tem pra
onde ir em caso de emergência. Montar

acampamento no vale simboliza acomodação, conformismo, o crente deve
buscar sempre mais e isto implica em
caminhada, provações, mas, no final
tem a vitória. É comum ouvir a seguinte
reclamação: “ não tenho obtido vitorias
significativas, aquela vidinha de sempre”
, porém, PARA VENCER É NECESSÁRIO SAIR DO VALE E PARA SAIR
TEM QUE ENFRENTAR A SUBIDA
E A SUBIDA E CANSATIVA MAS NO
FINAL PRAZEROSA. Mesmo na vale
há esperança. Em Ezequiel 37 a bíblia
nos traz a importante passagem sobre o
Vale dos ossos secos, onde somente o
profeta vê vida. Não que ele não tivesse
dúvidas quando Deus mandou profetizar. Ez. 37:4, mas, quando Deus dá uma
ordem ela deve ser cumprida. Alguns
passos são necessários para o milagre
acontecer : Fé e obediência “E profetizei
como ele me deu ordem” e a partir deste
momento o milagre aconteceu. Concluo
dizendo, que, a atual sociedade vive
uma crise sem precedentes, as chamadas doenças da alma( depressão, ansiedade, síndrome do pânico e outras) tem
atingido de forma avassaladora a atual
geração, os estudiosos do comportamento humano veem o ativismo dos últimos tempos como um dos elementos
causadores dos males da alma, onde a
frase “não tenho tempo” e repetida muitas vezes. Entendo que a solução está
na palavra de Deus, pois, ela nos ensina
que não estamos só: “Há um Deus que
cuida de nós” que se manifesta através
da sua palavra e a confissão acompanhada de uma oração sincera nos aproxima do criador e te dará Vitória em Cristo Jesus

Quem SOMOS

FOTO WILSON PEREIRA JUNIOR

Igreja Evangélica Assembleia de
Deus em Gaspar é uma igreja comprometida com a palavra de Deus, a
Bíblia Sagrada, que tem o objetivo
de mostrar o único e verdadeiro caminho: JESUS, nosso Salvador e Senhor
Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus,
sendo por Ele inspirada, revelando que Jesus Cristo é o seu filho. Embora todos os
homens tenham pecado a salvação algo
fácil e acessível a todos, através da morte
na cruz e ressurreição de Jesus Cristo.
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HISTÓRIA

TESTEMUNHA
DA HISTÓRIA
Depoimento Irmã Anna

O exemplo de servir,
assim podemos descrever nossa irmã que partiu
para junto de Deus. Anna
Brandel faleceu no dia 14
de agosto aos 89 anos,
um mês antes tivemos a
honra de conversar com
Irmâ Anna que relatou sua
conversão e seu caminhar
com cristo.
Sentada numa simples
cadeira ao lado de uma
mesa, em seus olhos via-se saudade do tempo de
sua conversão. Em seu
primeiro relato falou sobre
os quase 60 anos servindo a Jesus sem nunca ter
se desviado do caminho.
- As pessoas que me ganharam para Jesus eram
de Pomerode. Eu fui no
culto a gente não conhecia
nada eu nem sabia como
era um culto. Quando começou o culto achei que
não tinha nem Pastor pois
estava acostumada com
os Pastores protestante
que usavam uma beca.
Quando o culto acabou fomos convidados a dobrar
nossos joelhos. Ai o pregador disse para irmã se ajoelhar junto. Pensei que era
irmã dele, não sabia que
os crentes chamavam um
ao outro de irmão. Isso foi
em 59 que aceitei a Jesus,
passei tanta coisa, mas

nunca abandonei o Senhor Jesus. Com olhos reflexivos Anna lembrou dos
esforços dos irmãos que a
evangelizaram que vinham
de Pomerode de bicicleta, trazendo acordeom,
e fez um desabafo. Hoje
em dia estão morando
perto da igreja e não vão,
eu não faltava aos cultos.
Eu as vezes aqui sentada
e agradecia a Deus, eu
aproveitei bem o meu tempo, enquanto podia andar.
Os cultos que a gente tinha antigamente, aquelas
irmãs que cantavam, parece que eu ainda escuto,
elas cantavam em alemão,
eram aqueles irmãos de
Pomerode. Tenho saudades daquele tempo, muita
saudade. Sempre ativa
nos cultos, Anna conta
que quando não tinha culto na rua Brusque, o culto
era na casa de um irmão,
no Bela Vista ou na Margem Esquerda.
Para muitos hoje é fácil
ler e ter uma bíblia online,
em aplicativos mas para
Irmã Anna , não foi apenas um livro foi sua escola. Brandel aprendeu a ler
lendo a Bíblia “- quando
eu me converti, eu perguntei a uma irmã, por que eu
tinha bíblia escrita em alemão, eu perguntei o que
significa aquele número
grande na bíblia e ela dis-

FOTO WILSON PEREIRA JUNIOR

se que era o capítulo e os
pequenos eram os versículos. Ela me disse que eu
poderia ler em casa. Ela
disse que a mesma coisa
estava escrita na minha bíblia em alemão e assim eu
fui aprendendo.
Testemunhos
Em Camboriú nos 25
anos dos Gideões era
para ter o culto no pavilhão
Anna lembrou que chovia
muito quando um irmão
levantou foi até ela e disse “-Jesus te ama muito,
e repetiu e disse ainda que
ela não ia morrer que Ele
ia leva-la a muitos lugares.
Emocionada Anna conta
que parecia que o céu tinha descido. -O barulho
era tanto que me lembrei
daquela palavra que está
em Atos dos apóstolos
quando os discípulos foram batizados com o Espírito Santo e os incrédulos
disseram estão bêbados.
Em Gaspar Anna nos
contou que no culto da 3ª
idade um irmão colocou a
mão sobre a sua cabeça
e disse: Essa irmã aqui já
queria subir sozinha, mais
ela não vai subir sozinha
ela vai junto. Anna se alegrou pois entendeu que
Deus estava cuidando de
sua vida. Em 18 de abril de
2011 Anna foi encontrada
morta em cima da cama,

Antes de partir
Irmã Anna conta
detalhes de sua
conversão e de
seu caminhar
com Cristo
sua filha a levou para o
hospital mas ela já estava
morta. Anna conta que seu
filho Valmor estava a caminho do hospital quando
ligaram para ele. E disseram que ela estava viva.
- Quando acordei vi um relógio grande na parede vi
algumas pessoas de branco e eu pensei que estava
num restaurante não sabia

que estava no hospital.
Agora é Deus que sabe
se quer me deixar até lá.
É com ele, eu sempre
digo, tudo que eu passei
na minha vida, não era
mais para eu estar aqui. Já
tem se passado 58 anos
eu tinha 30 anos quando
me converti, e agradeço
a Deus pela minha vida e
por todos esses anos.
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PRESIDENTE

Pastor Lalana
preside AD Gaspar
Pastor Volmir Antônio
Lalana assumiu Igreja
Evangélica Assembleia de
Deus de Gaspar em substituição ao pastor Oseias
Morlo que ficou à frente
da Igreja por 16 anos e foi
jubilado no dia 15 de novembro de 2015, em um
culto em ações de graças
no templo sede da AD
Gaspar. Natural de Chapecó-SC, Lalana começou
ainda jovem - 19 anos no ministério eclesiástico,
buscou conhecimento e se
preparou para pastorear
igrejas. Além da formação
teológica, graduou-se em
Ciências da Religião pela
Furb. O trabalho religioso
iniciou na sua cidade natal, como presbítero. Aos

poucos, os resultados foram surgindo. Após passar por várias igrejas, em
2002 foi separado pastor
e permaneceu por um período em Blumenau onde
trabalhou como pastor
auxiliar. Em 2007, foi convidado a assumir AD em
São Lourenço do Oeste-SC na função de pastor
presidente onde permaneceu até novembro de
2015 quando foi chamado
a presidir a AD Gaspar. O
pastor conta que está feliz de poder trabalhar em
Gaspar. “Mesmo não sendo daqui eu sempre gostei
da região porque estudei
e trabalhei em Blumenau.
Lalana é casado com Jussara Lalana com quem

Lalana
acredita que
o principal
papel da
igreja é levar
Cristo as
pessoas.
FOTO JEAN ANTUNES

tem três filhos e um neto e
está há três anos na presidência da AD Gaspar. A
igreja conta hoje com 25
templos e 15 pastores auxiliares (sete voluntários),
que pregam a palavra de
Deus para 2.029 membros efetivos e 2.500 simpatizantes. Possui ainda
escola teológica e realiza
um trabalho social de arrecadar e distribuir cerca de
1 tonelada/mês de alimentos para famílias carentes.
“Neste ano, o objetivo é
trabalhar o discipulado e
buscar aqueles que ainda
não foram alcançados pelo
evangelho”, afirma Lalana,
que conclui com uma frase: “Devemos estar ocupados até que Cristo volte’ Pastor Lalana tem como foco a evangelização e o discipulado
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ACONTECEU

Congresso de Missões tem
como foco a evangelização
FOTO LUIZ AMÉRICO

Em 2018 o congresso teve a participação do missionário Luiz Américo de Guine Bissau

Entre os dias 9 e 13
de agosto o templo sede
da Assembleia de Deus,
foi realizado o 27º Congresso de Missões que
contou com a participação de aproximadamente 2.500 pessoas. Além
dos gasparenses, participaram do congresso
cristãos de municípios
da região do Vale do Itajaí.
O encontro é realizado
anualmente e durante o
evento são promovidos
cultos religiosos, momentos de adoração,
palavra e reflexão, além
da renovação missioná-

ria. Em 2019 o congresso acontecerá do dia 9
a 13 de agosto e contará com a presença de 3
pregadores convidados:
Pr. Napoleão Falcão, Pr.
Reginaldo Ribeiro e Pr.
Luiz Américo. Cantores:
Marcelo Dias e Fabiana. Segundo o Pastor
Adeildo Klemmer, coordenador das Missões
do templo gasparense,
o encontro superou as
expectativas da organização. “Foi um evento
muito bom. Estamos felizes e realizados pois
conseguimos alcançar
nossos objetivos.” A

27ª edição do congresso contou ainda com a
participação de missionários da África, que tiveram a oportunidade
de compartilhar com os
fiéis suas experiências
e trabalhos realizados
neste país. Assim, pessoas que tem o mesmo
desejo em ajudar o próximo também podem se
manifestar. Hoje os trabalhos de missões da
AD Gaspar mantem 41
missionários em vários
países.
O coordenador de comunicação da AD Gaspar Jean Antunes expli-

ca que o objetivo dos
missionários é ganhar
almas para cristo. “Eles
são enviados para campos necessitados, geralmente regiões muito
carentes, para evangelizar as pessoas, principalmente crianças, e
trazê-las para perto de
Deus. É uma forma de
amenizar o sofrimento
delas”, ressalta. Durante o congresso, também
foi apresentado um relatório dos trabalhos
realizados e os investimentos feitos com a
ajuda recebida dos fiéis
durante o ano.

AGENDE
Em 2019 o congresso
do Missões será de 8
a 12 de agosto com
participação do Pr.
Napoleão Falcão,
Pr. Elizeu Rodrigues,
cantora Lydia Moisés
e participação de
missionários nacionais
e internacionais. Aos
que desejam contribuir
para o Ministério de
Missão Luz Para Mundo,
podem entrar em contato
através do telefone
(47) 33320781 ou pelo
e-mail: ieadg@ieadg.
com.br ou depositar
uma oferta, banco do
Brasil agência 921-0 CC
177983-4. Contribua e
ore por essa obra.
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HONRARIA

Homenagem a
líder da AD Gaspar

Pastor Lalana e família
comemoram título
recebido pela Câmara
de Vereadores

FOTO WILSON PEREIRA JUNIOR

Pastor Lalana comemora título ladeado de sua esposa Jussara, seus filhos, genro e neto.

Em setembro de 2017
pastor Volmir Antônio
Lalana foi homenageado
com o Título Cidadão
honorário Pela Câmara
de Vereadores de Gaspar.
A horaria foi indicada pelo
vereador José Moura e
aprovada por unanimidade
pelos parlamentares. A
homenagem de Cidadão
honorário é destinada a
quem nasceu em outra
cidade.
Pastor Lalana foi eleito,
em julho do mesmo ano,
primeiro secretário da
Convenção das Igrejas
Assembleia de Deus em

Santa Catarina e Sudoeste
do Paraná (CIADESCP),
para o período de 2018
a 2019. Há cerca de três
anos
anos e meio, o
catarinense Volmir Antônio
Lalana, 44 anos, preside
a Assembleia de Deus de
Gaspar (AD). “Sou grato
a Deus pelo privilégio de
ser agora um cidadão
Gasparense.
Entendo
que esse reconhecimento
é reflexo da atividade
realizada pela igreja na área
social, nosso desejo é de
continuar desenvolvendo
projetos que abençoe essa
cidade” finalizou Lalana.

O vereador José Ademir
de Moura, autor preposição
de honraria que é presbítero
da AD Gaspar conta que a
honraria não poderia ser
concedida a outra pessoa
visto o belíssimo trabalho
que o Pastor Lalana vem
desenvolvendo em Gaspar.
“Temos visto o trabalho
que o Pastor Lalana tem
feito no pouco que tempo
que está aqui na cidade.
São várias construções
em
andamentos,
trabalhos sociais e envio
de missionários, sem
dúvida uma homenagem
merecida”, comenta.

Vereador Moura entrega título de
cidadão Gasparense a Lalana e sua
esposa
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DISCIPULADO

Evangelizar é cuidado
e também discipulado
Em Mateus 28.19 e
20 diz: “portanto vão
e façam discípulos, de
todas as nações, batizando-os em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo
o que ordenei a vós, e
eu estarei sempre com
vocês até o fim dos
tempos”. AD Gaspar
tem procurado seguir
à risca o ide de Jesus.
E entende que evangelizar não é uma opção, mas sim uma
missão. Segundo o coordenador de evangelismo Brasiliano Costa e Silva não é algo

que decidimos fazer
por conta própria. – É
uma ordem que recebemos de Jesus. Precisamos falar de Deus
e do seu maravilhoso plano de salvação,
que é o evangelho,
pois Deus enviou seu
único filho para a nossa redenção, complementa o evangelista.
A AD Gaspar através
do seu departamento de
evangelismo trabalha
com evangelismo pessoal de casa em casa.
Celebra cultos
nas
praças e nos bairros.
Além de trabalhar forte
as visitas a hospitais,

presídios, centro de recuperação, levando a
palavra de Salvação e
orando pelos doentes.
Os trabalhos evangelístico não fica apenas voltado para as
questões
espirituais.
A AD Gaspar faz um
trabalho social distribuindo
cestas básicas feitas por doações
dos membros da igreja a irmãos necessitados e doações de roupas, móveis usados e
utensílios domésticos.
Na AD Gaspar a pessoa que aceita a Jesus é acompanhada
pela equipe de disci-

pulado
coordenada
pelo Pastor Luciano
Deon e pelo Diácono Giuliano Marquetti.
Giuliano explica que
o discipulado não é um
mandamento isolado
para novos convertidos, é uma expressão
do mandamento de
Cristo para ir e fazer
discípulos. “ O Ato de
discípular e fundamental para o cristianismo,
se não trabalhamos
para fazer discípulos,
é possível que não
sejamos
discípulos
Dele”. afirma Marquetti.
A AD Gaspar assim
como no evangelismo

Pastor acredita
que o principal
papel da
igreja é estar
preparada para
levar Cristo as
pessoas.
trabalha forte na questão do discipulado,
fortalecendo os novos
membros e dessa forma criando uma família
fortalecida. O departamento de discipulado
aplica os estudos aos
novos convertidos em
horários alternativos na
igreja ou nas residências e tem como foco
mostrar para os novos convertidos o que
Deus deseja para sua
vida e como proceder
e viver sendo um nova
criatura e poder sim levar cada vez mais vidas a conhecer a graça que é servir a Deus.
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Em FOCO
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20º Congresso
Infantil
Com o tema o “ Maior Pintor do
Mundo” o Congresso Infantil foi
realizado para levar a palavra
de Deus até as Crianças e
contou com a participação do
Vovô Fritz, que de uma forma
didática e interativa levou as
crianças e os pais a refletir
sobre o grande amor de Deus.
“Ensina a criança o caminho
que deve andar e mesmo
quando for velho, não se desviará dele” (Provérbios 22,6)

Amor como Proposito|

Em junho AD Gaspar promoveu um Jantar referente ao dia dos Namorados. O evento teve a participação do Casal Julian e Sabrina Plautz da Cia
Cristo em Foco, que apresentaram a peça, O Preço do Casamento. Uma
reflexão sobre como um casamento pode ser restaurado por Deus.;

Aviva Gaspar
Um congresso para ficar
marcado na cidade de
Gaspar,Com louvores
Inspirados por Deus e
uma palavra direta do
trono da Graça, assim
tem sido o congresso
Aviva Gaspar nos últimos
anos.;

Congresso UFADGA 2018

DIVULGAÇÃO

Encerramento debaixo de muita poder e unção de Deus. Momentos de
restituição e renovo entre as famílias. Deus usou poderosamente a preletora
Luci Vaz e nos louvores o Grande Coral e Quarteto da UFADGA
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#Weareone

DIVULGAÇÃO

Um congresso marcante na vida dos jovens da AD Gaspar onde num só coro louvaram em unidade ao nosso Deus

Congresso Estadual UMESC

Ministério Ouro 2018
FOTO HERYCH GABRIEL

O Congresso Estadual da União dos Militares Evangélicos de Santa Catarina
realizado na AD Gaspar, momentos de agradecimento a Deus pela sua
bondade e fidelidade a estes bravos guerreiros

Congresso geral do Ministério Ouro foram momentos gloriosos na presença do senhor,
agradecendo a ele pelos anos vividos e experiências adquiridas. Nos louvores e na palavra pastor
Amilton e Marlene que entoaram lindas canções, Melhor idade é a idade que vivemos com Cristo.

Congresso de Louvor 2018

Adoradores em busca da Excelência em Deus foi o tema do Congresso de Louvor da AD Gaspar. Coral Vozes de Hermom, Grupo Louvor e Adoração e Orquestra
Salmos juntos adorando a Deus com inspiração e gratidão. Ministrando a Palavra Pr. Melki Queiroz nos louvores Junior Freitas
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NOVOS TEMPLOS

Novos templos em
2019 na AD Gaspar

O templo da
Cohab com
arquitetura
moderna será um
marco para os
novos templos da
AD Gaspar
FOTOS DIVULGAÇÃO

Investimentos 2018

Cohab
A Nova Igreja da Cohab
segue linhas contemporâneas com fachada diferenciada. A igreja está
localizada na Rua Arno
Zimmermann nº 112 no
Gaspar Mirim, tem uma
área construída de 228,00
metros quadrados. Conta
com acessibilidade, forro
acústico, piso de porcelanato e novo padrão de
energia. Com materiais
de primeira linha e deve
ser inaugurada no inicio
de 2019.
Jardim Primavera
A igreja do Jardim primavera também passa
por uma reforma completa, localizada na rua Ângela Maria Hostert nº 75
Na congregação foram
reformados os banheiros,
telhado, estrutura metálica toda refeita, colocação do piso porcelanato e
colocação do forro Armstrong acústico. A fachada
da igreja foi modernizada feita toda a pintura do
templo.
Sertãozinho
A congregação está
localizada Rua Antônio
Zendron, bairro Margem
Esquerda. O projeto do

Projeto do templo para o Sertãozinho (Margem Esquerda)

parede de trás da igreja,
Foi realizado serviços de
manutenção nas janelas,
solucionando problemas
com infiltração de agua
da chuva. Como a pintura do templo estava com
uns reparos para ser feito foi realizada pintura
completa. Na congregação do Bairro Santa
Teresinha já está pronto
o projeto para alteração dos banheiros com
acessibilidade. Todas as
obras estão sendo executadas com economia,
Santa Terezinha
Construção do muro la- e com material de ótima
teral da igreja, reboco da qualidade.
novo templo é um dos
mais robustos da AD
Gaspar conta com pavimento superior 255,50m2
e
pavimento
térreo
271,83m2 sendo um total
de 527,33m2. A primeira
parte da obra foi concluída e no dia 26 de novembro de 2018 foi realizado o
primeiro culto nesta parte
concluída. Nesta parte da
obra concluída os irmão
já estão cultuando em um
local amplo e seguro.

Melhorias
Templo Sede
Em 2019 a muitos projetos para serem realizados, Um dos possíveis
projetos será a criação de uma nova
fachada para o templo sede com a
cobertura das escadas, facilitando
acesso em dias de chuvas para todos os membros com facilidade e
levando ar moderno é para o templo
sede.
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Cohab

Jardim Primavera

Alto Gasparinho (Muro)

Gasparinho

Santa Terezinha

Sertão Verde

Sertãozinho

A nova
congregação
da Cohab deve
ser inaugurada
no início de
2019 e será um
dos templos
mais modernos
da AD Gaspar
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MISSÕES

RESGATANDO
VIDAS PARA DEUS

AD Gaspar
cumpri o ide
de Jesus com
missionários
espalhados por
vários países
FOTO WILSON PEREIRA JUNIOR

“Ide por todo mundo
e pregai o evangelho,
A igreja Evangélica Assembleia de Deus de
Gaspar segue a orientação de Jesus relatado no livro de Marcos
16:15”.
Sobre a presidência
do Pastor Volmir Antônio
Lalana, por meio do ministério de missões Luz
Para Mundo vem fazendo missões em Gaspar,
Santa Catarina, Brasil e
no mundo. O ministério
de missões da AD Gaspar está presente em
18 cidades catarinenses
e 6 cidades do Paraná.
Atua também no norte
do Estado de Minas Gerais, com o missionário
Samuel Gomes e sua família.
Na Argentina um casal
de missionários trabalha
na cidade de Porto Rico
em meio a comunidade carente, eles visitam
hospitais e penitenciarias
da cidade.No Paraguai o
trabalho está focado na
região de Estrelita como
o pastor Miguel Brassel Ocampo e sua família. Na cidade de Choré
o missionário Vicente
Brassel Ocampo, de a
AD Gaspar comprou um
terreno e construiu um
templo com apoio de empresários que sempre estão em contato com pastor Enio Scheible, que
é responsável por toda
obra missionaria no Paraguai e desenvolve um
trabalho de evangelismo
com uma tenda que foi
doada pela AD Gaspar.
AD Gaspar através do
seu departamento não

O último batismo aconteceu no dia 9 de dezembro de 2018, na oportunidade 46 novos membros desceram as águas

poderia deixar de levar o
evangelho a um dos países mais castigados por
terremotos crises sociais
e políticas o Haiti. Nesses pais de assolado por
calamidades o trabalho
é desenvolvido pela missionaria Karla Bianca de
Lacerda e sua família.
Além do trabalho evangelístico a Karla Trabalha
forte as questões sociais,
voltado para crianças
carentes, Com o projeto
Igreja que alfabetiza, durante o dia funciona uma
escola com capacidade
para atender 300 crianças e a noite funciona
com igreja aonde se prega o evangelho. Além
do ensino secular e a
alimentação espiritual os
missionários fornecem
uma refeição para as
crianças, material escolar e uniformes.

O trabalho missionário
da AD Gaspar ultrapassa
fronteiras marítimas e vai
para África Na Guine Bissau apoia dois projetos
do pastor Claudio Silva e
Silva e com o pastor Luiz
Américo.
Um projeto voltado para
questões sociais e outro
com foco no evangelismo
do povo Guineenses. O
ministério de missões em
solo africano já construiu
um templo e está apoiou
a construção da casa de
amparo aonde abriga
mais de cem crianças
que fogem do casamento forçado. Na Alemanha
o missionário realiza um
trabalho com os refugiados sírios e entre os mulçumanos e tem ganhado
muitas vidas pra Jesus.
Para o Coordenador do
Ministério de Missão Luz
para o Mundo, Pastor

Adeildo Klemmer a obra
missionaria não pode
parar. “ Temos tem que
avançar, eu quero agradecer a todos que diretamente ou indiretamente
que nos ajudam a fazer
missões, aqueles quem

te orado, contribuído e
ido ao campo missionário” Comenta ainda que
a igreja de Gaspar ama
a obra missionária e tem
um novo projeto no México com o missionário Isaac Levi Peres Rodrigues.

Contribua com esta obra:
Aos que desejam contribuir, podem entrar em
contato:
Telefone
47 3332 0781
E-mail
ieadg@ieadg.com.br
Ou depositar uma oferta:
Banco do Brasil: Ag 921-0 CC 177983-4
Unicred: Ag 1203 CC 167464-1
Contribua e ore por essa obra!
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Por Silvania Janoelo dos Santos
PSICÓLOGA

ALERTA CONTRA
SUICÍDIO E A DEPRESSÃO
A depressão tem cura.
A maioria dos casos pode
ser tratada com psicoterapia e medicação. Quanto
mais cedo for diagnosticado e mais especializado o
tratamento, maior chance
de melhora. Primeiramente é preciso identificar os
sintomas como hipersensibilidade (pessoa que
se emociona, que chora
com muita facilidade, que
fica ofendida, magoada
facilmente), vai perdendo
o prazer por coisas que
antes lhe proporcionava alegria, distúrbios do
sono e do apetite, dores
de cabeça, esquecimento,
isolamento. A depressão
pode surgir de uma situação, evento impactante
como perda de um ente

querido, divórcio (divorcio
é segundo motivo da causa de depressão, só perde
pro luto). De acordo com
a Organização Mundial
da Saúde de cada 100
pessoas com depressão,
15 cometem suicídio ou
tentam cometê-lo. Para
ajudar alguém primeiro é
necessário valorizar, compreender, ouvir e acolher.
Infelizmente algumas pessoas, inclusive as mais
próximas tratam com leviandade a doença, verbalizando que a pessoa
doente está “se fazendo”
para chamar atenção e
outras vezes acabam ignorando o doente. Esse
não deve ser o comportamento adotado quando
queremos ajudar alguém

que está com esse quadro
de depressão. É uma doença que deve ser levado
a sério, pois ela tem risco
de morte à medida que
não é tratada. É tão grave quanto várias outras
doenças
consideradas
graves, porque ela gradativamente mais tirando o
desejo de viver. É possível
continuar sobrevivendo,
mas sem qualidade de
vida e isso de fato traz o
desejo de morte. Quando
a pessoa comete suicídio,
na verdade ela quer acabar com a dor. Essa dor
que não tem endereço,
que não cessa que não
lhe permite ter uma vida
de plenitude. Não fique
distraído, identificando os
sintomas e busque ajuda.

Atente-se aos
sinais de tristeza
e isolamento.
Pode ser um
alerta de que
algo não está
bem
FOTO INTERNET
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Por Wilson Pereira Junior
JORNALISTA

A grande
incógnita de 2018
Incrível,
dramático,
inevitável e talvez desnecessário, esse pode
ser alguns dos adjetivos
referenciais a este ciclo
de dias que costumamos
chamar de ano, que termina dia 31 de dezembro.
E comum ouvir economista e analistas falando
que 2018 é um ano para
esquecer. Outros comentam que esse foi o ano da
mudança. Se não bastasse a questão financeira nosso
Brasil sucumbiu a uma das
maiores crises
políticas. Mas
como fica o
ser
humano
nisso tudo? Em
dezembro é comum
gestos solidários,
alguns
fazem
questão de “demonstrá-los”.
Mas como se
comportou você
que está lendo
esse texto durante o ano
de 2018?
Os cristãos sendo evangélicos católicos e protestantes comemoram o
Natal o nascimento do
salvador. A Bíblia o livro
que relata sua história,
conta que Jesus crescia
na graça e no conhecimento. Crescer, tai uma
palavra muito usada em

Em 2019 ame mais,
sorria mais, abrace
mais, procure ser
melhor enquanto ser
humano, e lembre você
é filho de Deus.
Haja como tal...

nossos dias, você é estimulado a crescer, desenvolver profissionalmente, aumentar sua renda,
a ter um carro melhor e
mais luxuoso, até mesmo
literaturas cristãs pregão
que você deve ter o melhor. No Livro de Charles
F.Stanley com o título;
Como Desenvolver Todo
o Seu Potencial, o Autor
faz questão de ter um

parte do nosso tempo
passamos trabalhando e
a outra dormindo. O doutor Jim Jorge no seu livro
“Um Jovem Segundo o
coração de Deus, dá uma
explicação sobre necessidade de equilíbrio:
“Precisamos
equilibrar
aquilo que gostamos de
fazer com aquilo que precisamos fazer. O segredo
está em nos assegurarmos de que não negli-

refiro as pessoas longe
em países passando
fome ou os menos favorecidos na nossa cidade, estado e pais, estes
sim precisão de ajuda,
mas, a grande questão é, como tratamos
os que estão próximo a
nos, em casa, no trabalho, na escola e na igreja. Muitas pessoas precisão de um sorriso, de
um abraço, algumas

Subtítulo grifado na capa
com os dizeres. “ (Nunca se contente com menos do que o melhor) ”. E
errado querer o melhor?
Pelo contrário o ser humano deve querer o melhor em todas as áreas
de sua vida, mas precisa
haver um equilíbrio.
Não se precisa nem fazer conta, mas a maior

genciamos os elementos
importante de nossas vidas, enquanto buscamos
nossa educação, nossos
interesses e diversão…”
A frase de Jim, enquanto
buscamos apenas bens
materiais. Voltando a
pergunta, e o ser humano. O que fizemos pelas
pessoas nesse ano próximo a terminar. Não me

precisão de um ombro
amigo, outros, precisão
muito ouvir um elogio.
Em 2019 procure perceber as pessoas a sua
volta, tenha um olhar
mais seletivo, procure ver quem precisa de
um abraço, quem precisa de um sorriso. Se
valorize mais enquanto
ser humano, enquanto

família, enquanto seres pensantes. Que a
grande mídia fale dos
animais, mas não fique
duas horas mostrando
gatos e cachorros enquanto milhões aguardam atendimento em
corredores de hospitais. Não adianta, decorar as casas colocar
presépios árvores, se o
verdadeiro sentido do
natal não for celebrado.
Deus criou o
homem
com
um objetivo de
ser mordomo
de sua criação
aqui na terra,
mas o homem pecou e
se afastou de
Deus, mas
o amor do
criador
p e l a
s u a
criatura, eu e
você, foi muito grande,
que resolveu problema
enviando o seu filho para
terra, que morreu para
que nós pudéssemos
ter vida. O amor foi tão
grande que os escritores
não acharam nenhuma
palavra nos dicionários
para expressar a magnitude desse amor.
Reflita!
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AGENDA 2019
W W W. I E A D G . C O M . B R

IEADG@IEADG.COM.BR / 47 3332 0781

Janeiro

1 - Confraternização Universal
18,19 e 20 - Congresso Louvor - Sertãozinho
26 e 27 - Congresso Família - Sete de Setembro

Fevereiro

2 - CONSAGRAÇÃO GERAL – MINISTERIO FEMININO / CEIA
4 - INÍCIO – ANO LETIVO (FATEBEL
9 - Seminário Para Dirigentes, Lideres, Professores, Diretoria – Ministério Infantil / Congresso Avivamento –
Arraial / Congresso Missão – Lagoa / Congresso Avivamento – Figueira
10 - Congresso Avivamento – Arraial / Congresso Missão – Lagoa / Congresso Avivamento – Figueira
16 - SEMINARIO PARA LIDERENÇA CONECTEEN (TARDE) / Congresso Adolescentes – Poço Grande /
Congresso Avivamento – Santa Terezinha
17 - CONSAGRAÇÃO E ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA / Congresso Adolescentes – Poço Grande /
Congresso Avivamento – Santa Terezinha
19- Seminário com Pastor Júlio Vargas - Poço Grande
22 - Let’S Go – Bela Vista
23 CURSO DE GRADUAÇÃO – FATEBEL / Congresso Avivamento – Gasparinho / Congresso Ministério Ouro
– Sertãozinho / Congresso Missão – Gaspar Mirim
24 Congresso Avivamento – Gasparinho / Congresso Ministério Ouro – Sertãozinho / Congresso Missão –
Gaspar Mirim
26,27 e 28 - AVIVA

Março

1 - AVIVA
2 - CONSAGRAÇÃO GERAL – MINISTERIO FEMININO / AVIVA / CEIA
3 - AVIVA
5 - CARNAVAL
9 - CULTO GERAL – MINISTERIO OURO (MANHÃ) / Café com Palestra para pais – Ministério Infantil /
Congresso Adolescentes – Gasparinho / Congresso Avivamento – Poço Grande / Congresso Ministério Ouro
– Santa Terezinha / Congresso Família – Sertãozinho / Congresso Avivamento – Gaspar Mirim / Congresso
Masculino – Sete de Setembro / Congresso Avivamento – Lagoa / Congresso Jovens – Jardim Primavera /
Congresso Feminino - Moriá
10 - Congresso Adolescentes – Gasparinho / Congresso Avivamento – Poço Grande / Congresso Ministério
Ouro – Santa Terezinha / Congresso Família – Sertãozinho/ Congresso Avivamento – Gaspar Mirim / Congresso
Masculino – Sete de Setembro / Congresso Avivamento – Lagoa / Congresso Jovens – Jardim Primavera /
Congresso Feminino - Moriá
16e17 - CONFERÊNCIA GERAL – MINISTÉRIO DISCIPULADO
18 - ANIVERSARIO DE GASPAR
19- Seminário com Pastor Júlio Vargas - Sede
23 - OFICINA GERAL PARA MUSICOS – MINISTERIO DE LOUVOR Congresso Família – Sertão Verde /
Congresso Jovens – Gaspar Grande / Congresso Adolescentes – Cohab / Congresso Avivamento – Bela Vista
/ Congresso Missão – Agua da Vida / Congresso Feminino – Bom Pastor
24 - Congresso Família – Sertão Verde / Congresso Jovens – Gaspar Grande / Congresso Adolescentes –
Cohab / Congresso Avivamento – Bela Vista / Congresso Missão – Agua da Vida / Congresso Feminino – Bom
Pastor
25 - REUNIÃO GERAL DE OBREIROS
29 - Let’S Go – Bela Vista
30 - CURSO DE GRADUAÇÃO – FATEBEL / OFICINA GERAL PARA MUSICO – MINISTERIO DE LOUVOR /
Congresso Feminino – Alto Gasparinho / Congresso Família – Arraial
31 - Congresso Feminino – Alto Gasparinho / Congresso Família – Arraial

Abril

2 - Capacitação – Ministério Infantil (SEDE)
6 - CONSAGRAÇÃO GERAL – MINISTERIO FEMININO / CEIA / Congresso Feminino – Margem Esquerda /
Congresso Família – Gaspar Mirim
7 - Congresso Feminino – Margem Esquerda / Congresso Família – Gaspar Mirim
13e14 - Congresso Geral – Ministério Ouro
16- Seminário com Pastor Júlio Vargas - Bela Vista
18 - VIGILIA – SEDE DE SETORES
19 - PAIXÃO DE CRISTO
20 - CAFÉ TEOLOGICO / Encontro Louvor – Sertão Verde / Congresso Família – Bateias / Congresso
Adolescentes – Lagoa / Congresso Missão – Santa Terezinha / Congresso Avivamento – Centro / Congresso
Infantil – Jardim Primavera / Congresso Teatro e Coreografia – Gasparinho
21 - PÁSCOA / Encontro Louvor – Sertão Verde / Congresso Família – Bateias / Congresso Adolescentes –
Lagoa / Congresso Missão – Santa Terezinha / Congresso Avivamento – Centro / Congresso Infantil – Jardim
Primavera / Congresso Teatro e Coreografia – Gasparinho
26 - Let’S Go – Bela Vista
27 - CURSO DE GRADUAÇÃO – FATEBEL / Congresso Masculino – Bela Vista / Congresso Missão – Poço
Grande / Congresso Masculino – Sertãozinho / Congresso Jovens – Barracão / Congresso Família – Cohab
28 - Congresso Masculino – Bela Vista / Congresso Missão – Poço Grande / Congresso Masculino – Sertãozinho
/ Congresso Jovens – Barracão / Congresso Família – Cohab
29 - REUNIÃO GERAL DE OBREIROS

Maio

1-DIA DO TRABALHO
4-CONSAGRAÇÃO GERAL – MINISTERIO FEMININO / CEIA / Congresso Infantil – Lagoa / Congresso
Feminino e Masculino – Agua da Vida
5-Congresso Infantil – Lagoa / Congresso Feminino e Masculino – Agua da Vida
7-Capacitação - Ministério Infantil (SEDE)
11-CULTO GERAL – MINISTERIO OURO (MANHÃ) / FEIJOADA – MINISTERIO DE LOUVOR / Congresso
Missão – Sertão Verde / Congresso Feminino – Gasparinho / Congresso Masculino – Santa Terezinha /
Congresso Missão – Arraial / Congresso Feminino e Masculino – Centro / Congresso Ministério Ouro – Jardim
Primavera
12-DIA DAS MÃES / Congresso Missão – Sertão Verde / Congresso Feminino – Gasparinho / Congresso
Masculino – Santa Terezinha / Congresso Missão – Arraial / Congresso Feminino e Masculino – Centro /
Congresso Ministério Ouro – Jardim Primavera
18e19-CONGRESSO GERAL – MINISTERIO HOMENS
21- Seminário com Pastor Júlio Vargas - Sertãozinho
24-SIMPOSIO PARA PROFESSORES (NOITE)
25-SIMPOSIO PARA PROFESSORES (NOITE) / Congresso Ministério Ouro – Bela Vista / Congresso Feminino
– Sertãozinho / Congresso Missão – Bateias / Congresso Infantil – Gaspar Grande
26-SIMPOSIO PARA PROFESSORES (MANHÃ) / CONSAGRAÇÃO, REUNIÃO GERAL E BATISMO (TODOS
COM ATIVIDADES NA IEADG / Congresso Ministério Ouro – Bela Vista / Congresso Feminino – Sertãozinho /
Congresso Missão – Bateias / Congresso Infantil – Gaspar Grande
31-Let’S Go – Bela Vista

Junho

1-CONSAGRAÇÃO GERAL – MINISTERIO FEMININO / CEIA
4- Capacitação - Ministério Infantil (SEDE)
7-Jantar dos Namorados – Ministérios de Casais
8- CULTO GERAL – MINISTERIO OURO (MANHÃ) / Congresso Missão – Gasparinho / Congresso Ministério
Ouro – Bateias / Congresso Jovens – Santa Terezinha / Congresso Masculino – Lagoa / Congresso Adolescentes
– Gaspar Mirim / Congresso Família – Jardim Primavera
9-Congresso Missão – Gasparinho / Congresso Ministério Ouro – Bateias / Congresso Jovens – Santa
Terezinha / Congresso Masculino – Lagoa / Congresso Adolescentes – Gaspar Mirim / Congresso Família –
Jardim Primavera
14,15e16-CONGRESSO GERAL – MINISTERIO TEEN
19-VIGILIA – SEDE DE SETORES
18- Seminário com Pastor Júlio Vargas - Sertão Verde
20-CORPUS CHRISTI
22-SIMPÓSIO DE LIDERANÇA – MINISTÉRIO FEMININO / Congresso Avivamento – Agua da Vida / Congresso
Ministério Ouro – Sertão Verde / Congresso Jovens – Gaspar Alto /Congresso Masculino – Poço Grande /
Congresso Jovens – Sertãozinho / Congresso Masculino – Cohab / Congresso Família – Bela Vista / Congresso
Feminino – Figueira
23-Congresso Avivamento – Agua da Vida / Congresso Ministério Ouro – Sertão Verde / Congresso Jovens
– Gaspar Alto / Congresso Masculino – Poço Grande / Congresso Jovens – Sertãozinho / Congresso Família –
Bela Vista / Congresso Feminino – Figueira
24-REUNIÃO GERAL DE OBREIROS
28-Let’S Go – Bela Vista
29-CURSO DE GRADUAÇÃO – FATEBEL / Congresso Feminino – Sede / Congresso Jovens – Sete de
Setembro / Congresso Feminino e Masculino – Gaspar Grande / Congresso Missão – Moriá / Congresso
Masculino – Cohab
30-Congresso Feminino – Sede / Congresso Jovens – Sete de Setembro / Congresso Feminino e Masculino
- Gaspar Grande / Congresso Missão – Moriá / Congresso Masculino – Cohab

Julho

5-Congresso Missão – Figueira
6-FEIJOADA – MINISTERIO DE LOUVOR / CONSAGRAÇÃO GERAL – MINISTERIO FEMININO / CEIA /
Congresso de Missão – Margem Esquerda / Congresso Família - Agua da Vida / Congresso Missão – Figueira
/ Congresso Feminino – Barracão
7-Congresso de Missão – Margem Esquerda / Congresso Família - Agua da Vida / Congresso Feminino –
Barracão
11e12-Congresso Missão – Bom Pastor
13-CULTO GERAL – MINISTERIO OURO (MANHÃ) / Seminário Para Dirigentes, Lideres, Professores,
Diretoria – Ministério Infantil / Congresso Jovens – Sede / Congresso Louvor – Gasparinho / Congresso Infantil
– Poço Grande / Congresso Feminino – Santa Terezinha / Congresso Feminino – Lagoa / Congresso Família –
Centro / Congresso Ministério Ouro – Cohab
14-Congresso Jovens – Sede / Congresso Louvor – Gasparinho / Congresso Infantil – Poço Grande / Congresso
Feminino – Santa Terezinha / Congresso Feminino – Lagoa Congresso Família – Centro / Congresso Ministério
Ouro – Cohab
16- Seminário com Pastor Júlio Vargas - Santa Terezinha
19,20e21-Congresso Geral da Família
22a26-E.B.F – Ministério Infantil
26-Let’S Go – Bela Vista
27-CURSO DE GRADUAÇÃO – FATEBEL / Congresso Jovens – Sertão Verde / Congresso Família –
Gasparinho / Congresso Masculino – Bateias / Congresso Adolescentes – Sertãozinho / Congresso Feminino
– Sete de Setembro / Congresso Jovens – Cohab / Congresso Adolescentes – Bela Vista
28-Congresso Jovens – Sertão Verde / Congresso Família – Gasparinho / Congresso Masculino – Bateias
/ Congresso Adolescentes – Sertãozinho / Congresso Feminino – Sete de Setembro / Congresso Jovens –
Cohab / Congresso Adolescentes – Bela Vista
29-REUNIÃO GERAL DE OBREIROS

Agosto

3-CONSAGRAÇÃO GERAL – MINISTERIO FEMININO / CEIA
6-Capacitação - Ministério Infantil (SEDE)
8e9-CONGRESSO GERAL DE MISSÕES
10-CULTO GERAL – MINISTERIO OURO (MANHÃ) / CONGRESSO GERAL DE MISSÕES / Congresso Infantil
– Sede
11-DIA DOS PAIS / CONGRESSO GERAL DE MISSÕES / Congresso Infantil – Sede
12-CONGRESSO GERAL DE MISSÕES
17-Congresso Família - Moriá / Congresso Adolescentes – Bateias / Congresso Infantil – Cohab / Congresso
Feminino – Bela Vista / Congresso Missão – Centro / Congresso Família – Santa Terezinha / Congresso
Ministério Ouro - Gasparinho
18-Congresso Família - Moriá / Congresso Adolescentes – Bateias / Congresso Infantil – Cohab / Congresso
Feminino – Bela Vista / Congresso Missão – Centro / Congresso Família – Santa Terezinha / Congresso
Ministério Ouro - Gasparinho
20- Seminário com Pastor Júlio Vargas - Cohab
24e25-Congresso Masculino – Sertão Verde / Congresso Infantil – Arraial / Congresso Adolescentes – Barracão
/ Congresso Feminino – Gaspar Mirim / Congresso Feminino – Macuco
26-REUNIÂO GERAL DE OBREIROS
30-Let’S Go – Bela Vista
31-CURSO DE GRADUAÇÃO – FATEBEL / Congresso Família – Gaspar Grande / Congresso Feminino – Poço
Grande / Congresso Infantil – Sertãozinho/ Congresso Feminino – Jardim Primavera

Setembro

1-Congresso Família – Gaspar Grande / Congresso Feminino – Poço Grande / Congresso Infantil – Sertãozinho/
Congresso Feminino – Jardim Primavera
3-Capacitação - Ministério Infantil (SEDE)
6-Congresso Missão – Sertãozinho / VIGILIA – SEDE DE SETORES
7-INDEPENDÊNCIA DO BRASIL / CONSAGRAÇÃO GERAL – MINISTERIO FEMININO / SANTA CEIA /
Congresso Jovens – Moriá / Congresso Feminino – Gaspar Alto / Congresso Missão – Sertãozinho / Congresso
Missão – Barracão
8-Congresso Jovens – Moriá / Congresso Feminino – Gaspar Alto / Congresso Missão – Sertãozinho /
Congresso Missão – Barracão
14-CULTO GERAL – MINISTERIO OURO (MANHÃ) / CONGRESSO GERAL – MINISTERIO FEMININO
15-CONGRESSO GERAL – MINISTÉRIO FEMININO
17- Seminário com Pastor Júlio Vargas - Gasparinho
21-FORMATURA FATEBEL / Congresso Masculino – Gasparinho / Congresso da Família – Poço Grande /
Congresso Jovens – Bateias / Congresso Adolescentes – Santa Terezinha / Congresso Avivamento – Cohab
/ Congresso Jovens – Bela Vista
22-Congresso Masculino – Gasparinho / Congresso da Família – Poço Grande / Congresso Jovens – Bateias /
Congresso Adolescentes – Santa Terezinha / Congresso Avivamento – Cohab / Congresso Jovens – Bela Vista
27-Let’S Go – Bela Vista
28-CURSO DE GRADUAÇÃO – FATEBEL / Congresso Louvor – Agua da Vida / Congresso Infantil – Gaspar
Mirim / Congresso Missão – Gaspar Grande / Congresso Jovens – Centro / Congresso Masculino – Jardim
Primavera / Congresso Adolescentes – Sertão Verde/ Congresso Jovens – Arraial
29-CONSAGRAÇÃO, REUNIÃO GERAL E BATISMO (TODOS COM ATIVIDADES NA IEADG) / Congresso
Louvor – Agua da Vida / Congresso Infantil – Gaspar Mirim / Congresso Jovens – Centro / Congresso Missão –
Gaspar Grande / Congresso Masculino – Jardim Primavera / Congresso Adolescentes – Sertão Verde/
Congresso Jovens – Arraial

Outubro

5-CONSAGRAÇÃO GERAL–MINISTERIO FEMININO / CEIA / Congresso Adolescentes – Agua da Vida
6-CONGRESSO GERAL–MINISTERIO DE LOUVOR (MANHÃ–TARDE–NOITE) Congresso Adolescentes –
Agua da Vida / Congresso Infantil – Gasparinho
9-CULTO ROSA–MINISTÉRIO FEMININO
11-VIGILIA–SEDE DE SETORES
12-CULTO GERAL–MINISTERIO OURO (MANHÃ) / DIA DAS CRIANÇAS / CONGRESSO GERAL–
MINISTERIO INFANTIL
13-ALMOÇO–DIA DO PROFESSOR / CONGRESSO GERAL–MINISTERIO INFANTIL
15- Seminário com Pastor Júlio Vargas - Bateias
17e18-Congresso Adolescentes – Bom Pastor
19e20-Congresso Infantil – Figueira / Congresso Jovens – Margem Esquerda / Congresso Feminino–Bateias
/ Aviva Jovens-Sertãozinho / Congresso Família–Lagoa/ Congresso Missão–Cohab / Congresso Infantil–Bela
Vista / Congresso Avivamento–Macuco / Congresso Jovens–Gasparinho
25-Let’S Go–Bela Vista
26-CURSO DE GRADUAÇÃO–FATEBEL / Congresso Adolescentes – Sede / Congresso Feminino – Sertão
Verde / Congresso Jovens – Gaspar Mirim / Congresso Louvor – Gaspar Grande / Congresso Adolescentes –
Jardim Primavera / Congresso Infantil – Santa Terezinha / Congresso Louvor – Poço Grande
27-Congresso Adolescentes–Sede / Congresso Feminino–Sertão Verde / Congresso Jovens–Gaspar Mirim /
Congresso Louvor–Gaspar Grande / Congresso Adolescentes–Jardim Primavera / Congresso Infantil–Santa
Terezinha / Congresso Louvor–Poço Grande
28-REUNIÃO GERAL DE OBREIROS

Novembro

1-VIGILIA–SEDE DE SETORES
2-FINADOS / CONSAGRAÇÃO GERAL–MINISTERIO FEMININO / SANTA CEIA / Congresso Masculino –
Gaspar Mirim / Congresso Missão – Bela Vista
3-Congresso Masculino–Gaspar Mirim / Congresso Missão - Bela Vista
5-Capacitação-Ministério Infantil (SEDE)
9-CULTO GERAL–MINISTERIO OURO (MANHÃ)/ CONGRESSO GERAL–MINISTÉRIO JOVENS
10-CONGRESSO GERAL–MINISTÉRIO JOVENS
15-PROCLAMAÇÃO DA REPUBLICA /RETIRO GERAL-CONECTEEN / RETIRO–MINISTERIO DA FAMILIA
16e17-RETIRO GERAL–CONECTEEN / RETIRO–MINISTERIO DA FAMILIA / Congresso Infantil – Bateias /
Congresso Adolescentes – Gaspar Grande / Congresso Feminino – Cohab / Congresso Louvor – Centro /
Congresso Missão – Jardim Primavera / Congresso Jovens – Poço Grande
23e24-RETIRO–MINISTÉRIO FEMININO / Congresso Infantil – Sertão Verde / Encontro de Duplas – Gasparinho
/Congresso Louvor – Santa Terezinha / Congresso Missão – Sete de Setembro
25-REUNIÃO GERAL DE OBREIROS / ENCERRAMENTO ANO LETIVO–FATEBEL
27-CULTO AZUL–MINISTERIO MASCULINO
29-Let’S Go–Bela Vista
30-CURSO DE GRADUAÇÃO–FATEBEL / Congresso Feminino – Arraial /
Congresso Infantil – Sete de Setembro

Dezembro

1-Congresso Feminino – Arraial / Congresso Infantil – Sete de Setembro
2-ENCERRAMENTO GERAL - MINISTÉRIO FEMININO
6-ESCOLA BIBLICA DE OBREIROS (NOITE)
7-ENCERRAMENTO GERAL – MINISTÉRIO INFANTIL / ESCOLA BIBLICA DE OBREIROS (NOITE)
8-CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL DO CAMPO, BATISMO, CEIA GERAL E COMEMORAÇÃO AO DIA DA
BÍBLIA / ESCOLA BIBLICA DE OBREIROS
13-TOCATA DE NATAL
22-CULTO DE NATAL
25-NATAL
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