
Mais de 300 pes-
soas são batizadas 

em dezembro de 
2012. Agora, já são 

881 novos 
membros. Com 

80 anos de idade, 
o pastor Santana 
ajudou a batizar 
as 165 mulheres 
que desceram às 

águas, mostrando 
vigor, resistência 

física e exemplo 
aos demais

 obreiros que o 
auxiliaram.

Pag.8

Nos estágios iniciais, o in-
divíduo praticamente não 

apresenta sintomas. 
Mais de 50% dos 

diabéticos desconhecem o 
diagnóstico da doença. 

Conheça mais sobre 
a doença.Pag. 13 

Diabetes Mellitus! O que é isso?
Após dois anos de trabalhos 

prestados à igreja, os membros da 
diretoria da IEADERP participa-

ram da nova eleição para a 
nomeação da nova equipe. Quase 

todos foram reeleitos. Pag. 14
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Ter domínio próprio é preciso

16 TESTEMUNHOS

Curada de câncer no ouvido

 Quando nasci, foi 
detectada em meu ouvi-
do direito uma doença. 
Um pus amarelo, de odor 
forte, vazava dele. Com 
nove anos de idade acei-
tei Jesus como Salvador 
e minha vida mudou, 
mas o problema no ouvi-
do continuava. Passei por 
um pediatra e ele disse 

que eu tinha uma infec-
ção. Fui tratar no hospi-
tal da Unicamp, mas os 
médicos não descobriram 
do que se tratava. Após 
dois anos de tratamen-
to, fui desligada.  
 O problema se 
agravava e a única saí-
da foi entregar tudo nas 
mãos de Jesus. 

   Ganhei um emprego e, 
com o convênio médico, 
pude fazer um tratamen-
to. Descobriu-se, então, 
que eu tinha um câncer 
benigno já avançado. Já 
estava afetando o ouvido 
esquerdo.    
      Chorei com essa notícia.
Muitas igrejas oraram 
por mim. Passei por uma 
cirurgia. A operação foi 
um sucesso e, sem enten-
der o motivo, o médico afir-
mou que o câncer havia 
desaparecido. Eu e as pes-
soas que estavam comigo 
no hospital agradecemos 
muito a Deus.  

Suellen Alves da Silva
Membro da IEADERP
 ( Pirassununga – SP)

Coluna restaurada

 Aos 19 anos tive 
minha coluna lesionada e 
continuei trabalhando, o 
que agravou o quadro. Dez 
anos depois, o médico cons-
tatou que ela estava tor-
ta e desgastada. Hoje, 48 
anos depois, na festividade 
do Círculo de Oração, rea-
lizada no Quintino 2, Deus 
usou uma missionária que 

orou por mim e fui curada, 
tanto da coluna quanto das 
cordas vocais. Hoje, con-
sigo me abaixar normal-
mente. Louvado seja o 
nome do Senhor! 

Carimbe ou deixe o endereço
 da sua congregação da IEADERP:

Fevereiro:

Março:

Agenda IEADERP

03 - Reunião dos Obreiros (Templo Sede)
04 - Culto de Ação de Graças pelo aniversário

da Irmã  Lourdes Santana
09 - Santa Ceia (Templo Sede)

03- Reunião de Obreiros (Templo Sede)
09 - Santa Ceia no Templo Sede

Utilidade Pública:

Quando se quebra, a lâmpada fluores-
cente se divide em milhões de cacos. 
Primeiro, recolha os vidros maiores. 
Depois, use um miolo de pão para “pes-
car” os pedaços pequenos. O material 
grudará no miolo, facilitando sua reti-
rada.                   Fonte: Ideal Dicas

A lâmpada quebrou? 
Miolo de pão nela!

Ana Lacerda
Congregação do 

Quintino 2 

Ano I - Nº 1 
*Edição Janeiro/Fevereiro 2013

Orgão Oficial da IEADERP
www.ieaderp.com.br

O conheci-
mento está 
disponível 
de forma 

abundante, 
nas quais podemos nos 

abastecer de muitas 
informações úteis. Pág.11 

O crédito 
fácil tem 
feito com 

que muitos 
entrassem 

2013 endividados. A saída 
existe e é possível, mas 

requer reeducação. Pág.4

Sua panela com óleo pegou fogo? 
Saiba como apagá-lo

É comum panelas com óleo pegarem fogo durante o uso na 
cozinha. Ao contrário do que muitos pensam, nunca jogue 

água para extingui-lo.  Ao jogar água, você estará provocando 
um incêndio ainda maior. Para isso, siga os seguintes passos:

Primeiro, desligue o fogão; Segundo, molhe um pano na 
torneira e torça-o, deixando-o apenas úmido; Depois, coloque 

o pano em cima da panela e espere o fogo se apagar.

19 a 21 de abril - Simpósio da EBD 
(Escola Bíblica Dominical) 

17 a 19 de maio - Conferência Missionária 
14 de junho - Celebração (Aniversário

 do Pr. Santana) 
19 a 22 de julho - 33ª COMADERP 
25 a 28 de outubro - Festa Geral do

 Círculo de Oração
06 a 10 de novembro - 13ª Escola

 Biblíca de Obreiros 

 Festividades Oficiais:

  Fonte: Útil Net

IEADERP encerra 2012 com 881 novos membros



Em foco!2 Palavra do Pastor

Expediente:

Prosseguindo para o Alvo (Fp. 3.12-14)

      Estamos diante de um 
novo ano, de novos projetos 
e metas, de novos desafios 
para a Igreja de Cristo em 
nossa cidade e região. Dian-
te disso, incentivo a todos a 
“prosseguirem para o alvo”, 
a não desanimarem nem 
desistirem por não terem 
conseguido tudo aquilo que 
sonharam ou projetaram 
para o ano de 2012. Siga-
mos o exemplo do grande 
apóstolo Paulo que decla-
rou: “mesmo que ainda não 
tenha alcançado, uma coi-

sa faço que, esque-
cendo-me das coi-
sas que para trás 
ficam, avanço para 
as que estão diante 
de mim e prossigo 
para o alvo”. Lem-
bre-se que o melhor 
de Deus para você 
ainda está por vir.
 Caros com-
panheiros e Igreja 

do Senhor, este é o ano 
da “CONQUISTA”. Há 

muitas almas, cidades para 
serem alcançadas e, para 
isso, precisamos da dedica-
ção e esforço de todo o povo 
de Deus.  No livro de Josué 
(1.6,7,9) lemos por três ve-
zes a expressão “esforça-te 
e tem bom ânimo”. Em ou-
tras palavras, seja corajoso, 
não tenhas medo porque o 
Senhor teu Deus é contigo 
por onde quer que andares.
A obra de Deus em nosso 
campo tem crescido, tem 
se frutificado. Porém, creio 
que com a ajuda e a cons-
cientização de todos sobre 

a prioridade da Igreja, 
ganhar almas, podere-
mos crescer ainda mais, 
cumprindo com eficiência 
o “Ide de Jesus”. Deus tem 
nos abençoado e, por certo, 
continuará conosco, visto 
que a obra é Dele. Segun-
do a palavra de Deus, a 
nossa recompensa vem do 
Senhor (1 Co. 15.57,58).
        Vamos unir nossas 
forças e cumprir o ministé-
rio que Deus tem nos con-
fiado, pois até aqui Ele tem 
nos ajudado (1Sm. 7.12).
 Desejo também a 
todos os companheiros e 
à Igreja de nosso Senhor 
Jesus Cristo um ano novo 
repleto de saúde, paz, pros-
peridade e muito suces-
so. E que Deus, o nosso 
Pai, continue vos aben-
çoando em tudo. 

Antonio Silva Santana, 
pastor  presidente da 

IEADERP

Faxina interior

Editorial
        O mundo não acabou, mas 2012 ficou para trás, com muitas 

recordações, lições, aprendizados e sucessos alcançados. Crescemos 
muito e nos tornamos ainda mais preparados para receber o ano 
novo. Para 2013, muitos degraus ainda deverão ser percorridos, 

sempre buscando ser melhores do que fomos ontem. É exatamen-
te com esse objetivo que estamos avançando sempre, buscando o 
melhor caminho, ou seja, aquele que esteja no centro da vontade 
de Deus. Dentre as novidades de melhoria, apresentamos à igreja 

o novo jornal da IEADERP: o jornal “Anunciar”. Além da seriedade 
e respeito já presentes no jornal Semeando a Palavra (que circulou 
até 2012), o novo jornal apresenta também um novo visual, uma 

nova proposta editorial, com matérias cada vez mais ligadas à rea-
lidade do povo de Deus. E muitas coisas boas Deus têm preparado 
para nós em 2013. O ano já começou e esperamos que ele seja de 

muitas bênçãos para todos. Que cada um tenha sonhos. E que Deus 
seja a motivação para todos eles.                               

 Para se realizar uma faxina em armários, 
de modo a abrir espaço para que novas coisas sejam 
guardadas, é necessário muito trabalho, disposição e 
coragem. É necessário coragem para se desfazer de 
coisas que só ocupam espaço, mas que não apresen-
tam mais nenhuma utilidade. O desapego é o primei-
ro passo e, esse, não precisa de força, de escadas e 
muito menos de lata de lixo. Basta apenas conscienti-
zação na resposta das seguintes perguntas: há quan-
to tempo estou guardando essas coisas? Quantas 
vezes eu precisei delas? Usei-as alguma vez durante 
esse tempo? Devo mantê-las apenas para dizer que 
tenho?    Bem, eu vivi isso hoje,  quando resolvi limpar 
e organizar os maleiros da minha casa. Percebi que, 
para arrumá-los, era necessário desarrumá-los pri-
meiro. E que bagunça!  Meu Deus! Parece que nunca 
ia terminar. Eu já me sentia perdida no meio de tan-
tas coisas sem utilidade.
 Depois de tantos dilemas, consegui, junto com 
a secretária, organizar os baús dos armários. Nesse 
momento, pensei em nossa vida espiritual. Será que, 
de vez em quando, não temos que fazer uma faxina 
em nós mesmos? Quantas coisas guardadas em nos-
so interior que ocupam espaços que deveriam ser pre-
enchidos por coisas novas...
 Que tal fazermos uma faxina em nosso inte-
rior? Primeiro, é preciso que respondamos as seguin-

Jornal Anunciar - Orgão Oficial da Igreja Assembleia de 
Deus - Missão - Campo de Ribeirão Preto
R. Álvares de Azevedo, 635 - Vila Tibério
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Distribuição Gratuita

Aniversariantes:

A IEADERP parabeniza todos os aniver-
sariantes, desejando muita saúde, paz, 
prosperidade e bênçãos de Deus. Confira 

os nomes desta edição.

15 Social

Janeiro/2013
1 - No primeiro dia de 2013 o pastor José João Ferreira agrade-
ceu a Deus por mais um ano de vida. A congregação do Parque 
dos Pinus e sua família o parabenizam.
2 - Raniere Rangel de Nascimento fez aniversário dia 8 e rece-
beu os votos de Djalma Nascimento, seu pai.
3 - Julia Pereira completou mais um aniversário dia 13 e agra-
dece a Deus pela data festiva.
4 - A congregação de Cravinhos (SP) celebrou no dia 15 o aniver-
sário do pastor local, Ricardo Ruas dos Reis. A família também 
o parabeniza.

5 - Josias Santana Junior completou mais um ano de vida no dia 
16 e recebeu os votos de sua família.

6 - Antonia Silva Santana Santos (tia Nita) louva ao Senhor por 
mais um ano de vida completado dia 18. Parabéns à “tia Nita!”

7 - Fabiana Enedino da Silva completou mais um aniversário 
no dia 18. A mocidade “Jovens de Valor” parabeniza a aniver-
sariante.

8 - Richard Henrique G. Almeida apagou velas no dia 18. Seu 
pai Charles e família o parabeniza.

9 - Dia 18 o casal Marlene Santos e Jorge Santos se alegrou 
pelos 10 anos de feliz união. Que Deus continue os abençoando. 

10 -Lourdes Ferreira Santana, esposa do pastor Antonio Silva 
Santana, completou 80 anos de vida, com bastante saúde, no dia 
19, e recebeu os cumprimentos de seu esposo, filhos, netos e das 
irmãs do Círculo de Oração do campo de Ribeirão Preto.

11- Jéssica fez aniversário dia 20 e sua família a parabeniza.

12 - Dia 22 Danielly e Daniel Pereira alcançaram mais um ano 
de vida e agradecem ao Senhor pela data.

13 - Comemorando 10 anos de casados, ocorrido dia 25, Kátia da 
Mata e Wellington da Mata agradecem a Deus pela feliz união. 
Parabéns ao casal!

14 - A pequena Gabriela Andrade Silva completará 4 anos dia 
29 de janeiro. Seus pais a parabeniza.

Edição: Jan./Fev. 2013

tes perguntas: há quanto tempo essas coisas estão 
guardadas? Quantas vezes eu precisei delas? Usei 
alguma delas durante esse tempo?
Agora, organize todos esses “objetos”, colocando cada 
coisa em seu devido lugar. Antes, porém, coloque tudo 
fora... Sim, irá ficar uma bagunça. Mas, depois, calma-
mente, comece a separá-las. Você verá que os espaços 
vão sendo abertos e o “novo”, finalmente, começará a 
ocupar esses espaços vazios...

“Bora fazer uma faxina
 interior?”

Janice Santana Rosa 
é  jornalista e membro 
da  IEADERP (sede)

   Feliz 2013!

Tiragem  - 10.000 -  Ano I - Nº1  - Edição: Jan./Fev. 2013

Fevereiro/2013
15 - O casal Kérima e Gesiel completaram aniversários nos 
dias 1 de fevereiro e 23 de janeiro, respectivamente. Parabéns 
ao casal! 
16 - Dia 2 a jovem Joyce Avilar agradeceu a Deus por mais um 
aniversário e recebeu os cumprimentos de seus pais.
17 - O pastor Sérgio dos Reis de Souza, dirigente da congre-
gação de Orlândia (SP), fará mais um ano de vida dia 9 e sua 
família e a congregação o parabeniza.
18 - Jonatas Gomes Santana fará mais um aniversário dia 11. 
Seus familiares o cumprimentam.
19 - Dia 17 Josane Santana Torres fará mais um ano de vida e 
louva o Senhor. 
20 - Irmã Socorro e seu filho João Vitor completarão mais um 
ano de vida nos dias 7 e 25, respectivamente. A família e os 
amigos os parabenizam.
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Quase 100% da diretoria reeleita
 Depois de transcor-
ridos dois anos da última 
eleição da diretoria da IE-
ADERP, a igreja se reuniu 
novamente, em Assembleia 
Geral Ordinária, para a 
formação da nova diretoria 
para o biênio 2013 e 2014. 
A Assembleia ocorreu dia 
18 de janeiro, às 19 ho-
ras, no Templo Sede, com 
a presença de membros 
e obreiros da igreja e dos 
componentes da diretoria 
anterior e atual. A eleição 
ocorreu sem contratempos. 
Também foram apresenta-
dos pelos membros da dire-
toria anterior os relatórios 
oficiais sobre o desempenho 
da igreja durante os anos 
de 2011 e 2012. Todos os 
relatórios foram aprovados 
pelos membros presentes.
 Das seis cadeiras 
que compõem a diretoria, 
apenas uma sofreu altera-
ção. As restantes perma-

neceram com os mesmos 
nomes. Na nova composição 
foram reeleitos o primeiro e 
o segundo vice-presidente, 
pastor Severino Luduvi-
co da Costa e pastor Jairo 
Santana, o primeiro tesou-
reiro, pastor Edmar Ribei-
ro da Silva, e o primeiro e o 
segundo secretário, pastor 
Daniel Fulgêncio da Rosa 
e presbítero Djalma do 

Nascimento. A função de 
segundo tesoureiro foi ocu-
pada pelo presbítero Elias 
Rovere, assumindo o lugar 
do pastor Lázaro da Veiga, 
que foi nomeado para diri-
gir a congregação do Mon-
te Alegre.  
         Para o Conselho Fiscal 
foram nomeados os pasto-
res Elias Santana e Sérgio 
dos Reis e o presbítero Ro-

naldo Lança.  
 Dentro da direto-
ria do Centro de Assistên-
cia Social Fonte de Elim, 
foram reeleitos toda a co-
missão: pastor Josias San-
tana (presidente), pastor 
Regis Newton de Almeida 
(vice-presidente), Priscila 
Cupaiuolo Tognon (primei-
ra tesoureira), Eli Alves Ro-
drigues (segundo tesourei-

ro), Carlos Antonio Ferreira 
(primeiro secretário) e Pau-
lo Cesar Tognon (segundo 
secretário).Da mesma for-
ma, foram reeleitos tam-
bém os membros do conse-
lho fiscal.  
 A próxima As-
sembleia Geral para a 
nova eleição está prevista 
para janeiro de 2015, con-
forme Estatuto vigente. 

Alimento
Espiritual

Temperança: virtude indispensável na vida do cristão

 Paulo, quando es-
crevia uma de suas cartas, 
afirmou que a temperan-
ça é uma das qualidades 
do fruto do Espírito na 
vida cristã. Ela é citada 
em último lugar dentro da 
lista disponível em Gála-
tas (5.22), indicando-nos 
que há um trajeto de oito 
outras virtudes a trilhar.
Em outras versões, a tem-
perança pode ser entendi-
da como domínio próprio, 
autocontrole e equilíbrio.     
Temperança lembra-nos de 
tempero, indicador da qua-
lidade da comida. Nenhu-
ma iguaria terá valor se 
faltar o tempero. Assim 
é a vida do cristão. Mais 
do que dons e talentos é 
preciso domínio próprio.
      A temperança é uma 
obra espontânea do Es-
pírito Santo no crente, 
reproduzindo os traços 
do caráter de Cristo. 
Trata-se de uma gran-
de vitória pessoal. Pro-
vérbios 25.28 diz: “como 
cidade derribada, que 
não tem muros, assim é 
o homem que não pode 
conter o seu espírito”. 

O domínio próprio é um 
muro e uma pessoa de-
sequilibrada está sempre 
sujeita aos ataques do 
inimigo.  
       O muro da temperança 
traz proteção, segurança 
e serve para definir limi-
tes na conduta do cris-
tão.   
        A bíblia afirma que 
“melhor é o longânimo do 
que o valente, e o que go-
verna o seu espírito do que 
o que toma uma cidade” 
(Pv. 16.32). O ser humano 
tem uma sede de dominar 
e liderar, mas, apropriada-

mente, alguém já disse que 
“quem não tem o domínio 
próprio não pode se aven-
turar a dominar os ou-
tros”.   
       A temperança é o que 
mantém o homem em pé 
(1Co. 10.12). Salomão já 
dizia que “o homem de 
entendimento é de espí-

Osmar Balmant
Pastor, dirigente da 

congregação do 
Quintino II 

(Ribeirão Preto- SP)

“O cristão que 
expressa o domínio próprio

 conseguirá maior resistência 
ante os embates da vida”

rito sereno” (Pv. 17.27), 
indicando-nos que a fal-
ta de temperança indica 
ignorância e falta de sa-
bedoria.   
             Com muita pro-
priedade, alguém disse 
que a leitura, principal-
mente das Escrituras, 
dá maior estabilidade 
emocional.  
      Admiramos alguém 
que, diante de um mo-
mento difícil, consegue 
manter a serenidade e o 
equilíbrio. Essa virtude 
do fruto é adquirida pelo 
cultivo, mediante a ação 
poderosa do Espírito San-
to na vida do crente. No 
discurso de Paulo dian-
te do rei Félix, falando 
sobre a temperança (At. 
24.24,25), ele deixou o 
mandatário espavorido. 
        Porém, Pedro, um 
dos discípulos de Jesus, 
em muitas ocasiões, 
mostrou sua falta de au-
tocontrole, em destaque 
para o momento em que 
cortou a orelha do servo 
Malco (Jo. 18.10). Ele foi 

tomado por um momen-
to de destempero. Ele 
carregava uma espada. 
Infelizmente, havia uma 
ferramenta em mãos er-
radas. A sorte de Pedro 
foi a pronta intervenção 
de Jesus que curou o feri-
do. Aquele ato poderia ter 
custado a sua prisão. Por 

isso, “o entendimento do 
homem retém a sua ira” 
(Pv. 19.11).  
 Jesus é o nosso 
exemplo de temperança. 
Quando o Mestre purifi-
ca o templo, expulsando 
com severidade os cam-
bistas, ele não perde o 
equilíbrio, apesar da sua 
expressão forte e recri-
minadora. Expulsos os 
atravessadores, abriu-se 
uma porta para que os 
doentes se aproximas-
sem do templo e de Jesus 
e ele curou a todos. San-
ta temperança! 
        Geralmente, o cristão 
que expressa a tempe-
rança e o domínio próprio 
conseguirá maior resis-
tência ante os embates 
da vida. Uma metáfora é 
o chamado “vidro tempe-
rado”, que adorna os gran-
des centros comerciais e 
recebeu essa nomenclatu-
ra porque resiste às altas 
temperaturas e impactos. 
É um exemplo de que a 
temperança tem aplica-
ção em todos os segmen-
tos da vida. Quando le-
mos Juízes, capítulos 13 
ao 16, percebemos que 
a virtude que faltou em 
Sansão, arruinando sua 
vida, foi o autocontrole, a 
temperança.  
    A temperança tam-
bém pode ser aplicada 
à linguagem do cotidia-
no. Paulo aconselhou a 
igreja de Colossos (4.6) 
a temperar com sal as 
palavras. O sal é o tem-
pero mais conhecido do 
mundo. Apesar da exten-
são do Sermão do Monte, 

Jesus só fez menção do 
sal uma vez (Mt. 5.13), 
indicando-nos que há 
uma medida certa para o 
perfeito equilíbrio. Todo 
destempero traz amar-
gura, dissabor e prejuí-
zo.   
       Finalmente, a vir-
tude do fruto do Espíri-
to Santo, denominada 
temperança, e conhecida 
também por autocontro-
le, equilíbrio ou domínio 
próprio, tem sua aplica-
ção na nossa maneira de 
agir. Ela nos capacita a 
ter o controle firme nas 
variadas situações tais 
como na correção dos fi-
lhos, no tratamento com 
nossos irmãos, na vida 
conjugal e na adminis-
tração financeira.   
     Em 2013, revistamo-
nos da temperança que 
advém do fruto do Espí-
rito Santo!  

03Mensagem
Edição: Jan./Fev. 2013
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Dicas:

 Especialis-
tas dizem que uma 
boa risada ajuda a 
aliviar o estresse e 
trás benefícios aos 
vasos sanguíneos. 
 A redução 
do estresse é espe-
cialmente benéfica 
para os hipertensos 
de acordo com o 
boletim da Socieda-
de Americana de 
Cirurgia Vascular.
 Além de 
reduzir o estresse e 
proteger o coração, 
rir também ajuda 
a relaxar os mús-
culos e criar uma 
sensação de bem-
-estar.  

Diabetes Mellitus
orais e até de insulina. 
   Vários estudos populacio-
nais tem mostrado que a 
prevalência do diabetes tem 
aumentado em escalas alar-
mantes, tomando proporções 
epidêmicas.  
    Em 1985 havia 30 mi-
lhões de diabéticos no mun-
do. Em 1995 esse número 
subiu para 135 milhões. 
Em 2025 estimam-se  que 
haverá 300 milhões de dia-
béticos no mundo, segundo 
dados da OMS (Organi-
zação Mundial da Saúde).
  Os sintomas apa-
recem quando a glicemia 
está bem alta.   O paciente 
poderá apre-
sentar fome e 
sede excessiva, 
fraqueza, ema-
grecimento, 
embaçamento 
visual e diure-
se (urina) ex-
cessiva.  
  
   

Os agrotóxicos na alimentação

 Os hábitos alimentares de uma pes-
soa podem revelar muito sobre sua saúde, 
pois, na maioria das vezes, nosso corpo reflete 
aquilo que comemos. As frutas, legumes e ver-
duras são os alimentos mais indicados para 

aqueles que desejam ter uma ótima alimentação. No entanto, a maioria deles recebe 
uma quantidade muito alta de agrotóxico, o que pode comprometer o organismo hu-
mano. Dos dez alimentos mais infectados por agrotóxicos estão o pimentão, o moran-
go, o   pepino, a   alface, a cenoura, o abacaxi, a beterraba, a couve, o mamão e o tomate.
Uma dica é sempre lavar bem os alimentos antes de utilizá-los, além de pesqui-
sar a procedência deles antes de comprá-los.Optar por alimentos orgânicos tam-
bém é uma ótima alternativa.       

Hortaliças lideram o ranking

Reflita:

Muito se fala sobre prati-
car exercícios físicos, ter 
uma boa alimentação, 
dormir bem, dentre ou-
tras atividades. Tudo isso 
é muito bom. Mas, uma 
pessoa que se alimenta 

Alcançando uma saúde completa

“Em 2025 esti-
mam-se que ha-
verá 300 milhões 
de diabéticos no 
mundo, segundo 
dados da OMS”

     Os pacientes podem 
ficar muitos anos sem o 
diagnóstico da doença, 
pois a hiperglicemia se de-
senvolve gradualmente.  
        Nos estágios iniciais, 
o indivíduo praticamente 
não apresenta sintomas. 
Mais de 50% dos diabéticos 
desconhecem o diagnóstico 
da doença. Dessa forma, 
tais indivíduos, apesar de 
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 O Diabetes Mellitus 
(DM) é uma doença crônica, 
caracterizado, principalmente, 
pela hiperglicemia (alta taxa 
de açúcar no sangue), resul-
tante da deficiência de secre-
ção e/ou ação da insulina.  
              O DM traz grande impac-
to emocional e social, tanto para 
o paciente como para os seus 
familiares, em função de seu 
tratamento (mudança do estilo 
de vida e terapêutica medica-
mentosa) e, principalmente, pe-
las suas complicações crônicas.
      Existem dois tipos principais 
de diabetes: o DM tipo 1 e o tipo 2.
     O primeiro é resultante da des-
truição autoimune das células 
produtoras de insulina e ocorre 
em 10% dos casos de diabetes. 
O diagnóstico, em geral, aconte-
ce na infância e na adolescência, 
mas pode ocorrer também em 
outras faixas etárias. Como o 
organismo já não produz mais a 
insulina, o tratamento consiste 
na aplicação injetável da mesma.
 Já o tipo 2, com qua-
se 90% dos casos, o pâncreas 
até produz insulina, mas esta 
“não funciona” adequadamen-
te. Esse tipo é mais comum em 
pessoas com mais de 40 anos, 
que estejam acima do peso, que 
sejam sedentárias e sem hábi-
tos saudáveis de alimentação. 
    O tratamento consiste em dieta, 
atividade física e, muitas vezes, 
na utilização de medicamentos 

“assintomáticos”, estão ex-
postos aos efeitos deletérios 
da hiperglicemia crônica.
        Portanto, eles es-
tão sujeitos às complica-
ções da doença. 
Suas complicações são: ne-

fropatia diabéti-
ca (doença renal 
que pode levar 
à insuficiência 
renal grave e 
hemodiálise), re-
tinopatia diabé-
tica (doença que 
acomete a retina 

ou o fundo do olho e pode le-
var à perda da visão), neu-
ropatia (doença que aco-
mete os nervos, tanto dos 
membros inferiores como 
superiores, como a inerva-
ção de alguns órgãos), in-
farto agudo do miocárdio 
e AVC (derrame cerebral).
      Estudos mostram que 
a retinopatia diabética 
surge sete anos antes do 

diagnóstico do DM ser efe-
tuado. Por isso, é impor-
tante a realização perió-
dica de exames de rotina, 
sobretudo para as pessoas 
que apresentam fatores de 
risco tais como idade supe-
rior a 40 anos, histórico de 
diabetes na família, peso 
acima do recomendado, se-
dentarismo, mulheres que 
deram a luz a recém-nas-
cidos com peso maior ou 
igual a 4kg e pessoas com 
taxas de açúcar no limite 
ou pouco acima do limite 
(a taxa ideal de glicemia 
em jejum é de até 99mg/dl). 
Fazendo o diagnóstico pre-
coce e o tratamento ade-
quadamente, há importan-
te redução do aparecimento 
das complicações.  

   

Fonte: IG. Disponível   
 Acesso em: 22 jan. 2013

bem, dorme bem, faz exercícios físicos regularmen-
te, tem boa autoestima, se ama, tem paz, vive sor-
rindo, com certeza, será mais saudável ainda. Então, 
vamos cuidar da nossa saúde em todos os sentidos, 
pois isso é importante para termos uma boa saúde.

04 Colunistas

Estou endividado! E agora?

      Não é preciso ser nenhum 
cientista para entender que a 
maioria das dívidas não são 
presentes bons que alguém 
gostaria de ganhar, principal-
mente logo no início do ano. 
Por isso, uma pessoa endivi-
dada precisa sair dessa situ-
ação.
Então, o que fazer?
      Se você não possui dívidas 
ou não se encontra em uma 
situação de endividamento, 
parabéns! Continue planejan-
do suas compras. A prevenção 
ainda é o melhor remédio. 
Quando extremamente ne-
cessário, nunca deixe que elas 
comprometam mais do que 
30% da sua renda mensal.    
Comprar uma casa própria 
com prestações adequadas 
parece ser uma decisão mais 
inteligente do que acumular 
24 prestações para comprar 
uma televisão. Você não acha? 
Ou seja, nem todas as dívidas 
são ruins, mas a maioria das 
pessoas opta por contrair dí-

vidas ruins para sua vida 
(falaremos mais sobre dí-

vidas boas e ruins em 
outra edição).
O certo é: se você pos-

sui dívidas que compro-
metam mais do que 30% 
da sua renda líquida men-
sal, pare e repense a ma-
neira como você vem admi-
nistrando suas finanças. 
Alguma coisa está errada. 
Agora, se você já está en-
dividado, sugiro uma mu-
dança de postura urgente. 
Segue aqui alguns passos.
Passo 1: anote num papel 
todas as suas dívidas. Não 
se esqueça de nenhuma de-
las. É simples, mas muitos 
não fazem.
Passo 2: anote em outro 
papel, quais os recursos 
disponíveis que você possui, 
hoje, para pagá-las. Prova-
velmente você não terá o 
valor total. Se você puder 
reduzir alguns gastos mo-
mentaneamente, faça isso. 
Se as dívidas forem gran-
des demais, venda algum 
bem que você possui, mas 
levante o máximo possível 

de dinheiro para essa fina-
lidade.
Passo 3: dê preferência 
para as dívidas referentes 
à prestação de serviços bá-
sicos como energia, água, 
pois se não houver o paga-
mento, esses serviços são 
suspensos. Depois, vá para 
aquelas que possuem os 
maiores juros e assim por 
diante.
Para concluir, tente rene-
gociar as dívidas diretamen-
te com o credor. Ele está dis-
posto a te ajudar, desde que 
você também se ajude. Com 
pagamento à vista, é possí-
vel obter um bom desconto.

Eu te amo
E não quero nada em troca.

Eu te escuto
E não precisa marcar uma hora.

Eu te ofereço abrigo
E não precisa pagar aluguel.

Eu te ofereço comida
Muito mais doce que o mel.

Eu te livro
Hoje e sempre,

E quero estar contigo
Eternamente.
Eu te ajudo;

Não te acuso.
Eu te levanto

E enxugo o seu pranto
E te convido

A cear comigo.
Apago o seu passado;
Construo o seu futuro

E te convido a entrar pela porta
Sem ter que pular o muro.

Venha depressa !
Não quero que chegue atrasado.

A festa é totalmente sua.
Não fique aí parado.

Ela é de graça,
É melhor do que um coquetel.

Ela começa no seu coração
E termina no céu.

O convite
Poema:

Poema de: Enio Willian da Silva
Extraído da obra “Expressão Poética”
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  É provável que 
você já tenha ouvido falar 
sobre as milagrosas ações 
judiciais que reduzem o 
valor da parcela 
do financiamen-
to de veículos.  
Elas existem, 
mas alguns cui-

dados são impor-
tantes.
  Você deve contratar um ad-

vogado de SUA CONFIANÇA e não um advogado in-
dicado pelo primo do tio da amiga de seu vizinho. Evite 
advogados de outros Estados.
 Jamais deixe de pagar as prestações mensais 
de seu financiamento. Não há medida judicial que im-
peça a instituição financeira de ingressar com uma 
busca e apreensão. Opte por fazer o depósito judicial 
do valor total da prestação.
 Caso seja ofertado a você um plano para pa-
gamento mensal de valor para depósito judicial menor 

que o valor da prestação mensal do financiamento, descon-
fie! Se você não depositar o valor integral da prestação, os 
depósitos não impedirão a busca e apreensão de seu veículo 
nem a “negativação” de seu nome.

 O valor cobrado pelo profissional pode 
variar muito. Porém, se o advogado confia 
em seu trabalho, costuma-se cobrar um 
valor inicial para as despesas e os honorá-
rios são cobrados ao final (um percentual 
sobre o seu ganho).
Acompanhe pela internet o andamento de 

seu processo no site do Tribunal de Justiça de seu Estado. 
Pesquise sempre pelo seu nome para saber se o Banco não 
ingressou com a busca e apreensão.
 A devolução amigável do veículo se dá de duas for-
mas: com anistia (onde você não fica devendo nada) e sem 
anistia (sem quitação, dando direito a cobrar de você desde o 
guincho, a comissão do leiloeiro até a diferença entre o saldo 
devedor e o valor arrecadado pela venda do veículo).
 Por fim, se você receber uma Notificação Extrajudi-
cial do banco, enviada via cartório, procure seu advogado 
imediatamente. É a busca e apreensão se aproximando!

“Não há medida 
judicial que impeça a 
instituição financeira 
de ingressar com uma 
busca e  apreensão”

Veículos financiados e ação revisional: alguns cuidados

Jonatas Gomes Santana 
é graduando em Direito.

Valdemir Caldana é 
advogado, professor e mes-
trando em Direito Público

Tire sua dúvida ou en-
caminhe sua sugestão 
para: aprendendodireito.
adrp@gmail.com 

Financiamento automotivo



 O novo acordo ortográfico brasileiro, que alte-
rou a maneira de se 
escrever algumas 
palavras da língua 
portuguesa, entrou 
em vigor no país 
em 1 de janeiro de 
2009. Desde então, 
os brasileiros estão 
se habituando a 
essa nova ortografia, que passaria a ter o seu uso 
obrigatório a partir de 1 de janeiro de 2013. 
 Mas, uma decisão do Governo prorrogou 
essa obrigatoriedade para 2016. Agora, o novo acor-
do será exigido de maneira integral somente daqui 
a quatro anos. Até lá, as duas formas de escritas 
ainda serão aceitas.  

12 Mulher

Dicas:

Receita de Pão de Queijo

*Ingredientes:

Modo de Preparo:

1 copo de óleo (até faltar um dedo para enchê-lo)
1 copo de água (cheio);
1 copo de leite (cheio);
1 colher (sopa) de sal.
2 copos e meio de polvilho azedo.
2 copos e meio de polvilho doce.
6 ovos inteiros.
2 copos americanos (bem cheios) de queijo ralado.

Coloque o óleo, a água, o leite e o sal para ferver.
Em uma bacia, coloque o polvilho azedo e o polvilho doce. Escalde-os e 
misture-os bem. Deixe esfriar. Depois de frio, acrescente os ovos inteiros. 
Amasse bem a mistura.  Por último, coloque o queijo ralado.Amasse a 
mistura novamente e faça as bolinhas. Depois, leve-as para assar.

Para você que deseja fazer uma limpeza de pele 
com receita caseira, deixamos, aqui, uma receita 
de máscara para limpeza do rosto.
Ingredientes:
-1/2 xícara de chá de água morna;
-1/2 xícara de farinha de aveia;
-1 colher (sopa) rasa de glicerina;
-2 gotas de essência de benjoim (pode ser encon-
trado nas lojas de produtos naturais).
 Modo de Preparo:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e 
bata até obter uma massa homogênea. Guarde a 
mistura em uma vasilha bem fechada. Para usá-
-la, coloque uma pequena quantidade do produto 
nas mãos e massageie o rosto. Faça isso duas ve-
zes ao dia e enxágue-o com água morna.
Fonte: Dicas-de-beleza.info

Cuidados com a pele

SER MULHER

 Ser mulher não 
é somente ser mulher. É 
muito mais. É ser filha, 
mãe, esposa, companhei-
ra... É ser faxineira, pas-
sadeira, lavadeira, babá, 
motorista, cozinheira, an-
fitriã... É ser profissional 
competente, mãe presente 
e esposa eficiente.
      Ela exerce cargos po-
líticos, assume postos ele-
vados em empresas con-
ceituadas, se destaca... No 
entanto, muitas ainda são 
exploradas, marginaliza-
das, desvalorizadas, en-
fim...
    Mas, sejam crianças, 
adolescentes, jovens ou 
adultas, são mulheres. E 

mais: são lembradas, não 
só pelas oportunidades 
que tiveram ou pelos car-
gos que ocuparam, mas 
porque são simplesmente 
mulheres e conseguem so-
mar, em si mesmas, múlti-
plas atividades.
     Mulheres que saem de 
manhã ao trabalho, mas, 
antes, já cumpriram uma 
jornada doméstica inten-
sa, organizando o almoço, 
o lanche, distribuindo ta-
refas aos filhos, fazendo 
uma revisão nas roupas, 
nos calçados e muito mais.
     Ao abrirem a porta e o 
portão, para mais uma jor-
nada de labor, ignoram a 
canseira e saem com a cer-
teza de que os sonhos se-
rão realizados e que o dia 

presente será recompensa-
do quando se tem o futuro 
como alvo. Ao entrarem no 
ônibus, encontram várias 
companheiras que, como 
elas, também batalham e 
batalham.
 As conquistas são 
visíveis. Porém, a diver-
sidade de tarefas que lhe 
são atribuídas, se coloca-
das em um currículo, com 
descrição de detalhes, cau-
saria espanto a muitos, 
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Agressor recebe perdão

mente, depois de várias 
semanas internada em 
um hospital. O incidente 
ocorreu na Orla da Barra 
da Tijuca, no Rio de Ja-
neiro, quando a pastora 
fazia Cooper no calçadão.
Seu marido, o pastor Phi-

 A pastora Renee 
Murdoch, que foi agredi-
da violentamente por um 
morador de rua quando 
fazia sua caminhada na 
praia, no último dia 26 
de outubro do ano passa-
do, recebeu alta recente-

lip Murdoch, concedeu 
uma entrevista recente-
mente ao site Cristianis-
mo Hoje, onde afirmou 
que já perdoou o agressor 
de sua esposa. “Deus pre-
servou a vida dela”, afir-
mou o pastor, que disse ser 
um otimista por natureza.
O pastor afirmou ainda 
que não pretende deixar 
que a agressão mude a ro-
tina familiar e espiritual de 
sua família. Renee é cida-
dã americana, e escolheu 
viver no Rio há 13 anos ao 
lado de Philip, brasileiro 
e também com cidadania 
nos Estados Unidos. 

O país mais perseguidor

Nova ortografia

Com base em experiências de campo, anualmente, a 
Portas Abertas publica uma lista com os países mais 
opressores ao cristianismo. Dentro do ranking, a lista 
de 2013 coloca a Coreia do Norte no topo, seguidos por 
Arábia Saudita, Afeganistão, Iraque, Somália, Maldi-
vas, Mali, Irã e outros.
Segundo a organização, a boa notícia é que a persegui-
ção tende a estar relacionada com o crescimento e o 
testemunho, e normalmente refina e fortalece a fé dos 
cristãos, não o oposto. Por isso, em geral, o aumento 
das pressões contra o cristianismo mostra que a Igreja 
está crescendo.

Notícias sobre 
Israel:

O Escritório Central de 
Estatísticas israelense 
confirmou que existem 
atualmente 158.000 

cristãos em Israel, 2% da 
população total. No entan-
to, 80% deles são árabes 
e imigrantes da antiga 

União Soviética que foram 
beneficiados pela Lei do 
Retorno, que oferecia ci-

dadania israelense a toda 
pessoa que tivesse

 um avô judeu.
O nível de escolaridade 

deles chama atenção, com 
64% completando o ensino 

médio, em comparação 
com 59% dos judeus.

Fonte: Notícias Gospel Mais. Acesso em: 4 jan. 2013

Fonte: FOLHA GOSPEL. Acesso em 21 jan. 2013.
Fonte: Coisas Judaicas 
Acesso em: 07 jan. 2013

Receita de Analzira Alves Mendes (Barrinha - SP)

pois a sua capacidade de 
concentrar a atenção em 
várias coisas ao mesmo 
tempo é invejável. Embo-
ra seja comprovado que 
os homens possuam mais 
neurônios do que as mu-
lheres, dificilmente um 
homem consegue exercer 
diversas atividades ao 
mesmo tempo. Essa capa-
cidade é delas.
 Não é fácil compre-
ender a inferioridade femi-

nina que perdurou duran-
te anos e ainda se propaga 
em vários lugares de nosso 
país. E essa inferiorida-
de ainda existe de forma 
efetiva em alguns países 
orientais.
 A luta continua, 
o grito abafado ecoa pelo 
mundo afora. Somos mu-
lheres e queremos ser re-
conhecidas, valorizadas e 
respeitadas.

Por: Janice 
Santana Rosa

Enganosa é a beleza e vã a formo-
sura, mas a mulher que teme ao 
SENHOR, essa sim será louvada 

(Pv. 31.30).
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 O coral Harmonia 
Santa, do Templo Sede, rea-
lizou mais uma Cantata de 
Natal, desta vez com o tema 
“Pra Sempre Glória”, enfati-
zando a majestade e a glória 
do Senhor. 
 O musical, realiza-
do no dia 15 de dezembro, 
encheu o templo central 
da Assembleia de Deus. O 
público presente se dividiu 
entre familiares dos coris-
tas, membros da igreja e 
diversos convidados. Apro-
ximadamente 90 pessoas 
participaram do coral, além 
de uma orquestra diversifi-
cada entre componentes de 
diversas congregações, mú-
sicos da Banda da Polícia 
Militar de Ribeirão Preto e 
músicos da Orquestra Sin-

fônica da cidade.
Um dia depois, a apresen-
tação ocorreu no quartel da 
Polícia Militar, em Ribeirão 
Preto, diante da presença 
de familiares dos policiais e 
da comunidade.
 A Cantata de Natal 
promovida pelo coral Har-
monia Santa acontece há al-
guns anos no Templo Sede, 
sob a regência dos maestros 
Marcelo Matias e Adriana 
Moraes. Seu objetivo é levar 
boas novas de salvação por 
meio de boas músicas.
 Os maestros agra-
decem a Deus pela oportu-
nidade, ao pastor Antonio 
Santana pela confiança e 
apoio e a imensa dedicação 
e a todos os coristas e músi-
cos envolvidos no evento.

Mais de 90 componentes se reuniram para um concerto especial, desta vez no 
Templo Sede e no quartel da Polícia Militar em Ribeirão Preto.

Mais inaugurações na região

 Mais congrega-
ções foram abertas e 
outras reinauguradas 
em cidades da região 
do campo de Ribeirão 
Preto nos últimos me-
ses de 2012. Na cidade 

de Araras foram duas: 
uma no bairro Narciso 
Gomes e outra no José 
Ometo III. Os pastores 
Agenor Borges e José 
Ailton dos Santos foram 
nomeados, respectiva-

mente, para a direção 
desses novos trabalhos.     
Em Pirassununga, o 
presbítero Clélio Alves 
Rodrigues assumiu o 
templo no Jardim São 
Valentim. Nilton César 

dirige, agora, a congre-
gação no bairro Cidade 
Aracy I, em São Carlos, 
como pastor local. Gua-
rá também recebeu um 
novo templo, na direção 
do presbítero Gilson da 
Silva. José das Graças 
foi nomeado para a con-
gregação no bairro En-
canto do Planalto, em 

Ibaté. E o templo em 
Pontal, no bairro Santa 
Catarina, foi reinaugu-
rado, na direção do pas-
tor João Luiz Costa.
     Na cidade de Fran-
ca, o presbítero Gilberto 
Silva assumirá a dire-
ção de um novo templo, 
localizado no bairro 
Cambuí.Reunião de Obreiro especial

    No segundo 
domingo do mês 
de dezembro os 
obreiros do cam-
po tiveram uma 
reunião especial 
no Templo Sede. 
 Oficialmente, 
foi a última Reu-
nião de Obreiros 
de 2012, mas 
cada um levou 
para casa uma 

lembrança especial da igreja. Uma agenda e um calen-
dário 2013 foram entregues a cada obreiro presente, 
bem como às suas esposas, como forma de agradeci-
mento pelos valiosos trabalhos prestados.   

Artigo EspecialPrepare-se para as oportunidades

 Já é de conhecimento da maioria que vivemos num mundo corporativo cada 
vez mais competitivo. Por isso, devemos estar cada vez mais preparados para enfren-
tarmos os obstáculos e as empresas que estão cada vez mais exigentes.
 O mercado atual exige dos candidatos muito mais do que uma simples forma-
ção no ensino médio ou no ensino superior. Essas formações, e outras como especializa-
ção, mestrado e até doutorado, já são essenciais hoje. Onde, então, faremos a diferença 
no momento da busca por uma vaga no mercado de trabalho? Como conseguiremos 
lidar com situações difíceis? Quais as ferramentas utilizadas para que exerçamos o 
nosso papel dentro do mundo corporativo? Qual a postura ideal a ser utilizada para 

resolver os problemas dentro das empresas?  
A você, jovem, que já está atuante no mercado, o que está 
fazendo para melhorar o profissional que já existe dentro 
de você?
 Não tenho dúvidas de que cada um de nós já nas-
ceu dotado de uma capacidade intelectual incrível. No en-
tanto, nem 10% dela é utilizada, segundo comprovações 
cientificas.
 A pergunta que deixo é: o que você está fazendo 
com o que Deus te deu? Muitos jovens desistem dos estu-
dos por se acharem incapazes de vencer os obstáculos da 
vida. Quantos já não perderam grandes oportunidades 
profissionais por não se encontrarem preparados no mo-
mento? O que a maioria das empresas busca hoje é por 
profissionais com conhecimento e vivência voltados para a 
resolução de problemas do dia-a-dia. Novas oportunidades 
surgem diariamente no mercado de trabalho. E onde estão 
os jovens preparados para esse mercado dinâmico?

Deus nos criou e nos salvou para 
conquistarmos o melhor dessa terra

    É promessa de Deus que 
andemos por lugares altos, 
que sejamos reconhecidos 
e admirados por aqueles 
que ainda não conhecem 
a Cristo. Quando apren-
dermos a tirar proveito de 
tudo aquilo que estudamos 
e a colocarmos em prática 
no nosso dia-a-dia, sem dú-
vidas, conseguiremos obter 
mais sucesso.
      O conhecimento, hoje, 
está disponível de forma 
abundante em livros, re-
vistas, sites... Temos, hoje, 
entrevistas com grandes 
empresários e com gran-
des nomes nas quais po-
demos nos abastecer de 
muitas informações úteis. 
Assim, estaremos prepara-
dos para as oportunidades 
que surgirão. Quem sabe 
essa não será a chave cor-
reta para se abrir a tão so-
nhada porta da promoção 
ou o tão sonhado emprego.
    Mas, não basta ser cheio 
de conhecimento apenas. 
É necessário colocá-lo em 
pratica. Estudos revelam 
que 90% das pessoas que 
obtiveram sucesso no mun-
do corporativo são aquelas 
que têm habilidades, não 
só verbais, mas também 
corporais.
      A bíblia mesma mostra 
homens e mulheres que ob-
tiveram sucesso, não ape-
nas na vida espiritual, mas 
também na vida secular. 
Foram homens e mulheres 
que se consagraram, que 

estiveram à frente de seu 
tempo, que procuraram 
obter conhecimento...  
      Não foi coincidência 
que eles foram reconheci-
dos entre os grandes reis 
daquela época.  
   O certo é que Deus não 
enviaria seu Filho amado 
para morrer por nós se não 
fôssemos pessoas especiais 
e dotadas 
de gran-
de capaci-
dade.   
Olhe para 
dentro de 
você e res-
ponda:  
por qual motivo Deus te es-
colheu e te chamou? Como 
poderemos levar o evan-
gelho para dentro desse 
mundo corporativo se não 
estivermos preparado para 
isso? 
       Pense nisso! É hora de 
levantarmos e tomarmos 
posse de todas as promes-
sas que Deus tem para nós. 
Essas promessas não se 
resumem apenas no mun-
do espiritual. É hora de 
levantarmos e conquistar-
mos tudo aquilo que Deus 

tem para nos dar. Estude! 
Leia! Informe-se! Esteja 
preparado! Faça cursos ex-
tracurriculares! Deus es-
tará à frente, nos ajudando 
a vencer os obstáculos. Fa-
zendo isso, estaremos valo-
rizando o que Ele nos deu 
de presente: a nossa capa-
cidade de pensar. Muitas 
vezes, o nosso principal ini-

migo so-
mos nós 
mesmos. 
 Temos 
sempre 
opções de 
escolhas. 
O que você 

escolheu? Escolheu ser um 
jovem disposto a honrar a 
Deus com tudo o que tem?  
Ou escolheu desistir, se en-
tregando ao desânimo, à 
falta de comprometimento, 
abandonando os estudos e 
deixando, assim, as opor-
tunidades passarem pelas 
suas mãos?  É preciso re-
ver nossos conceitos, mu-
dar nossas atitudes. 

Assim, começaremos a 
viver o melhor 

dessa terra.

“ Estude! Leia! informe-
se! (...), Faça cursos! (...) 

Deus estará à frente, 
nos ajudando a 

vencer os obstáculos”

Algumas reflexões
 que deixo:

Seja agradecido ao Senhor. Comece a utilizar a capacida-
de que Ele tem te dado. Levante-se jovem! O mercado de 
trabalho está à sua frente, a espera de pessoas capacita-

das, instruídas e dispostas a fazer a diferença.
Estamos iniciando mais um ano. Deixo-lhe, então, uma 
pergunta: quantos livros você já leu no ano que se findou? 
Quantos cursos você já realizou e concluiu em 2012? Você 
já investiu parte do seu tempo ou até mesmo da sua ren-

da em seu crescimento profissional?
A facilidade que temos hoje em cursar o ensino superior 
e tantos outros cursos nos faz entender que, na maioria 
das vezes, o nosso sucesso depende exclusivamente de 
nós mesmos. Até o governo tem facilitado essa busca 
através de programas de bolsas de estudos e tantas ou-
tras medidas. O que precisamos é reconhecermos que 
estamos, sim, acomodados, e despertarmos do sono para 
buscarmos nossos objetivos de vida. Devemos ser a dife-
rença neste mundo, como um povo inteligente que somos 

e cheios da graça de Deus. 

Para concluir, reflitam o seguinte:

Conheço pessoas que triunfam e sempre triunfarão. Sabe 
por quê?Porque elas nunca desistem dos seus sonhos e 

sempre terminam aquilo que começam!!

Rosemeire Mendes
Consultora de Marketing
e membro da IEADERP

da congregação da 
Vila Albertina
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Rosa de Saron em festa

 Dando boas-vindas ao ano de 
2013, a congregação de Brodowski reali-
zou mais uma edição da campanha “Doze 
dias de clamor para doze meses de vitó-
rias”. Foram dias onde pessoas receberam 
bênçãos do Senhor, batismos no Espírito 
Santo, curas e salvação. Entregaram a 
palavra do Senhor os pastores Evandro 
Lacerda (dirigente local), Roberto Silva 

Plena atividade em Cruz das Posses

IEADERP em
Ribeirão Preto - SP 

Visitação e discipulado
 Na congregação do Maria Casa 
Grande, um grupo de 22 pessoas reali-
za um trabalho especial de visitação e 
discipulado. A iniciativa é do casal Gil-
berto Motta (presbítero) e Lourdes Ba-
tista, que desempenham o trabalho há 
20 anos na cidade de Ribeirão Preto. As 
visitações ocorrem todas as segundas e 
quartas feiras nas casas das pessoas que 
se dispõem a receber a equipe. A con-
gregação Maria Casa Grande tem como 
pastor local Edmar Ribeiro.

Adolescentes na Vila Augusta
 Os adolescentes Filhos do Leão, 
da congregação da Vila Augusta, se reu-
niram para mais uma festividade na 
congregação. O evento ocorreu nos dias 
15 e 16 de dezembro de 2012, com diver-
sos convidados, dentre eles Raul Mar-
ques (Barretos), preletor convidado, Mi-
rian Souza, cantora mirim, do Jardim 
Progresso, e algumas congregações. No 
culto de agradecimento, o pastor Nilton 
Motocaro e sua esposa, a cantora Ruth 

Doze dias de clamor para doze meses de vitórias no Parque

Acesse o nosso site e 
confira os blogs das
 congregaçãoes da 
IEADERP. Confira 

informações 
sobre os cultos, fotos, 

vídeos e divulgue a sua 
congregação. Acesse:

 www.ieaderp.com.br
 e confira os link’s!

Um ano de “Aliança Eterna” 

Confraternização entre irmãs no Salgado Filho 2

 Aconteceu no dia 17 de dezembro, na congre-
gação do Salgado Filho 2, uma confraternização que 
fortaleceu os laços de união entre as irmãs do Círculo 
de Oração. O evento trouxe um despertamento maior 
entre o grupo e várias irmãs tiveram suas forças e 
suas motivações renovadas. Após a palavra, minis-
trada pela dirigente do Círculo de Oração do Salgado 
Filho 1, Neinalva, uma confraternização foi realizada 
entre as participantes.
 O pastor local, Benedito Gonçalves e a dirigen-
te do Círculo de Oração local, Rosana Aparecida da Sil-
va, agradecem a Deus pelo momento festivo.

Clamor em Brodowski para doze meses de vitórias
(de Ribeirão Preto) e Marcílio (de Brodowski), 
além do presbítero Júlio Cesar (de Ribeirão 
Preto) e pregadores de Brodowski.
 O clamor ocorreu entre os dias 10 e 
21 de janeiro com o objetivo de levar salvação 
e bênçãos para as pessoas. 
 O pastor local, Evandro Bispo La-
cerda, agradece a Deus e a cooperação dos 
irmãos no evento.

de Paula, se fizeram presentes no local.
As dirigentes Valéria Ribeiro Oliveira 
e Jaciane Almeida e as regentes Ra-
quel Cristina Oliveira e Ana Carolina 
Sacramento, bem como o pastor local, 
Amauri José de Souza, agradecem a 
Deus pelo envolvimento e participação 
de todos nos dias.
O tema central se baseou em 1 Crôni-
cas 19.13b, que tratou sobre a sobera-
nia de Deus sobre nossas vidas.

             A campanha “Doze dias de cla-
mor para doze meses de vitórias” marcou 
o início do ano em diversas congregações 
do campo. No Parque Ribeirão Preto, a 
congregação realizou a sexta edição da 
campanha, cujo propósito foi a de firmar 
um compromisso ainda maior de oração. 
Diversos obreiros e irmãos da congrega-
ção entregaram a palavra nos dias, além 
de pastores da região. No primeiro dia (9), 
entregou a palavra o pastor Evandro, de 
Brodowski (SP), declarando a provisão de 
Deus para o mês de janeiro. Outros pasto-

res como Uzias Rufino (Rio Claro – SP) 
e Vilamar Pedrosa (Ortolândia – SP) e 
o presbítero Cristiano (Salgado Filho 1) 
deixaram suas contribuições durante os 
dias. No encerramento, dia 20 de janei-
ro, prestigiaram a campanha o pastor 
Ozeias Bonones (Sorocaba – SP), a canto-
ra Denise Bonones (Ortolândia – SP) e o 
levita Sandro (Ribeirão Preto – SP).
           O pastor local, Elias Santana, agra-
dece a Deus pelas curas, batismos no Es-
pírito Santo e salvação de almas durante 
o evento.

 As irmãs do Círculo de Oração “Aliança Eterna”, da congregação 
de São Joaquim da Barra (SP), realizaram sua primeira festividade. 
Foram três dias de muito louvor, alegria e aprendizado. 
 O aniversário ocorreu nos dias 23, 24 e 25 de novembro de 2012 
sob a bênção dos pastor local, Thiago de Abreu.

 O Círculo de Oração “Rosa de Saron”, presente na 
igreja em São Pedro da União (MG), agradeceu a Deus por 
mais um ano de vida nos dias 6, 7 e 8 de dezembro de 2012. 
A festividade recebeu diversos preletores, dentre eles os pas-
tores José João Ferreira (Parque dos Pinus) e Lázaro da Vei-
ga (Monte Alegre) e o diácono Jamil Gonçalves (Jardim Jan-
daia). A congregação é dirigida pelo presbítero Odair Oliveira.

 Em atividade há mais de 10 anos, a congregação 
de Cruz das Posses (SP) tem visto seus trabalhos darem 
muitos frutos dentro da obra do Senhor. No ano passado, 
três atividades ocorreram na igreja. Com 99 integrantes, 
os jovens e adolescentes aprenderam mais de Deus duran-
te a festa ocorrida entre os dias 9 e 12 de agosto. Dois 
meses depois, as irmãs do Círculo de Oração agradeceram 
a Deus nos dias 26, 27 e 28 de outubro, com 102 integran-
tes. Em novembro, as crianças Joias de Cristo também se 
alegraram no Senhor em sua festividade anual, nos dias 2, 
3 e 4. Mais de cem crianças compõem o grupo infantil.
 Muitas curas, salvação de almas e maravilhas têm 
ocorrido na congregação, motivos de orgulho aos membros 
e ao dirigente local, o pastor Alvair Sebastião Cardoso.

Participe da 
Escola Bíblica 
Dominical  em 
uma de nossas 
igrejas. Todos 
os domingos, 
a partir das 

9h da manhã. 
Confira os 

endereços no 
nosso site.
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Pastor Santana batiza mulheres em último batismo do ano

 O último batismo 
de 2012, realizado no 
Templo Sede, levou às 
águas 324 candidatos 
que se tornaram mem-
bros da igreja. O even-
to, ocorrido no dia 16 de 
dezembro, registrou um 
total de 159 
c a n d i d a t o s 
homens e 165 
m u l h e r e s . 
Na contagem 
por região, 
104 foram de 
congregações 
localizadas em Ribei-
rão Preto e o restante 
(220) de congregações 
da região. O número foi 
o mesmo registrado no 
batismo anterior, reali-
zado em julho. A IEA-
DERP fechou 2012 com 
881 pessoas batizadas.  

 Dentro da equipe 
que realizou a cerimô-
nia estavam os pastores 
Antonio Santana (pas-
tor presidente), Sérgio 
dos Reis (Orlândia), 
José João (do Parque 
dos Pinus) e Francisco 

de Pau-
la (pastor 
a u x i l i a r 
no Templo 
Sede). 
   Os dois 
primeiros 
batizaram 

as mulheres e os demais 
realizaram o batismo 

Último batismo do ano trouxe 324 novos membros, permitindo que a igreja 
encerrasse 2012 com 881 pessoas batizadas

“Com 80 anos, o 
pastor Santana 

ajudou a batizar as 
165 mulheres que 

desceram às águas”

De sorte que foram batizados 
os que, de bom grado, 

receberam a sua palavra
 (At. 2,41a)

Mutirão no Grande Templo

Vivendo para os seus propósitos
 As mudanças tec-
nológicas, culturais, filo-
sóficas, políticas e socio-
lógicas que ocorrem na 
sociedade a cada dia, têm 
trazido à nossa geração, 
por um lado, espanto, 
admiração e riqueza e, 
por outro, medo, perple-
xidade e misé-
ria. 
 

E é nesse cenário 
que 2013 se desponta, 

envolto em seus mistérios 
e desafios. É recomendável 
nos atentar sobre a com-
preensão que todos alme-
jamos ter acerca da gran-
diosidade de Deus. Isso 
porque tem sido comum 
muitos cristãos sinceros fi-
carem intimidados e teme-
rosos diante da grandio-
sidade de transformações 
que ocorrem no mundo 

moderno e pelas implica-
ções que as mesmas acar-
retam. Iniciemos 2013, 
então, tendo em mente al-
gumas importantes verda-
des:

 Primeira, de que 
Ele é o Senhor de 
tudo e todas as coisas 

foram 
cria-
d a s 

N E L E 
e, NELE, elas 

encontram propósi-
to.

 Segunda, sendo 
Ele o Senhor da história, 
Ele reina soberano sobre 
ela. Ele criou todas as coi-
sas para o seu propósito 
(Pv. 16.4 - NTL).   Tercei-
ra, Jesus Cristo é o mesmo 
ontem, e hoje, e eterna-
mente (Hb. 13.8). Quar-
ta, NELE, em quem não 
há mudança nem sombra 
de variação, descobrimos 
quem somos e o propósito 
de nossa vida, e seus pro-

pósitos apontam para a 
eternidade, além do tem-
po que passamos aqui. 
Quinta verdade, nascemos 
de acordo com os propósi-
tos DELE e vivemos para 
cumpri-los. Portanto, uma 
vida guiada, controlada e 
direcionada pelos propósi-
tos de Deus deve ser nosso 
objetivo para este ano que 
está iniciando. “Assim, ao 
Rei eterno, imortal, Deus 
único, honra e glória pelos 
séculos dos séculos. Amém 
(1Tm. 1.16).

Nadir   é teóloga e 
diaconisa da IEADERP 

(sede)

PERFIL:
Pastor e advogado, Sérgio dos Reis é um dos pastores que 

compõe o atual Conselho Fiscal da IEADERP, aprovado para 
o biênio 2013 e 2014. Conheça um pouco mais desse obreiro, 
casado com a irmã Rita de Cássia há 25 anos, membro da 

Comissão de Constituição e Justiça da COMADETRIM e que 
há 17 anos dirige congregações do campo de Ribeirão Preto. 

Dia 9 de fevereiro ele completará mais um ano de vida e bodas 
de prata no dia 13 do mesmo mês. Atualmente dirige a

 congregação de Orlândia (SP).

Ping-Pong
Família: Base fundamental ao exercício da 

personalidade humana.
Esposa: Uma jóia preciosa. 

Filhos: Presente de Deus para aperfeiçoamento 
da família.

Sonho: Publicar um livro.
Livro: “Há um milagre em sua casa”, de 

Tommy Barnett
Igreja: Abrigo para os cansados e oprimidos.

Ministério: Base fundamental ao exercício da
 vocação divina

Bíblia: Voz de Deus entre os homens.
Um lugar: Rio de Janeiro

Um hino: “Meu Tributo”, de Vitorino Silva
Um versículo: Provérbios 16.1
Personalidade: Silas Malafaia

Um nome que admira: Antônio Silva Santana
Deus: Nosso refúgio e fortaleza, socorro presente 

na angústia.
Pastor: Um pai. Aquele que cuida ensinando 

e ensina cuidando.

dos homens. 
 Com 80 anos de 
idade, o pastor Santana 
ajudou a batizar as 165 
mulheres que desceram 
às águas, mostrando 
vigor, resistência física 
e exemplo aos demais 
obreiros que o auxilia-
ram. Foi uma cerimônia 
que comoveu os presen-
tes. O Templo Sede rea-
liza o batismo em águas 
periodicamente, rece-
bendo irmãos de todo o 
campo, dentro e fora da 
cidade de Ribeirão Pre-
to.
 

Ide por todo o mundo, pregai o 
evangelho a toda a criatura. Quem 
crer e for batizado será salvo: mas 

quem não crer será condenado 
(Mc. 16.15-16)

    O Grande Templo está 
ganhando um reforço 
mais que especial nesse 
novo ano. Além do anda-
mento normal das obras, 
realizadas por empresas 
e profissionais especiali-
zados, uma nova frente 
de trabalho está dando 
uma acelerada na cons-
trução na Via Norte.
   No último domingo de 
janeiro, dia 27, um grupo 
de irmãos das congrega-
ções do Parque dos Pinus 
e do Jardim Zara este-
ve no local dando suas 
contribuições, levantan-
do muros, iniciando a 
construção dos banhei-
ros e ajudando naqui-
lo que fosse necessário. 
  O objetivo é que diver-
sas congregações abra-
cem essa iniciativa, en-
viando irmãos dispostos 
a ajudar voluntaria-
mente na obra, a fim 
de acelerar ainda mais 

o ritmo da construção.
    Todo esse primeiro tra-
balho foi supervisionado 
pelos mestres de obras, 
os pastores Vitor Borges 
e Sandoval. Os voluntá-
rios ganharam café da 
manhã e almoço no local. 

Após o almoço, o pastor 
Antonio Silva Santana 
esteve no Grande Tem-
plo agradecendo os ir-
mãos pelo esforço e ven-
do a evolução que a obra 
ganhou naquele domin-
go.   


