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O Pr. Rinaldo Dias, presidente 
da Catedral das Assembleias de 
Deus em Volta Redonda, junta-
mente com uma caravana de mi-
nistros, se fez presente na AGE 
da CONEMAD-RJ, de 29 a 31 de 
agosto.

Ao todo foram 93 inscrições, 
satisfazendo a cota estabeleci-
da para nosso campo, e nossos 
obreiros ficaram jubilantes – al-
guns tendo ido pela primeira vez 
– pelos assuntos tratados e pe-
la manifestação da presença de 
Deus no plenário.

Na plenária de sexta-feira, 
pela manhã, o Pr. Rinaldo Dias 
fez uso da palavra, deixando sua 
contribuição com a pauta que es-
tava sendo tratada.

A CADEVRE separou 47 
obreiros e obreiras, dentre suas 
105 Congregações e 11 Igrejas 
Filiadas, para serem ordenados, 
sendo 20 ao pastorado, 22 ao car-
go de evangelista e 5 ao cargo de 
missionária.

No culto posterior à Conven-
ção – domingo à noite –, os no-
vos ministros foram apresenta-
dos à igreja, que os aplaudiu, glo-
rificando a Deus pelos militantes 
que engrossam as fileiras desta 
obra santa.
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Pr. Rinaldo Silva Dias – Presidente

Pr. Rinaldo ajudando na oração pelos novos ministrosPr. Rinaldo com alguns obreiros

Pr. Onesimo, 2º vice-presidente, com novos ministros

Pr. Rinaldo fazendo uso da palavra

Pr. Clezio, 3º vice-presidente, com o Ev. Marcos CunhaMissionária Adriana, ladeado pelo Pr. Valmir (1º Vice) e Pr. 
Rinaldo

Nos dias 16, 17 e 18 de agosto, com o 
tema: “SALVAÇÃO”, extraído de Apoca-
lipse 3.11: “Eis que venho sem demora...”, 
foi realizado o 7º Congresso da UMADAR, 
(União Masculina da Assembleia de Deus 
em Angra dos Reis), presidida pelo nosso 
Pastor Dirceu B. Oliveira de Paula. Foram 
quatro cultos com a presença ativa do Es-
pírito Santo. 

O evento esteve sob a coordenação do 
Ev. Silvio dos Santos, contando com mais 
de 600 componentes numa só voz adoran-
do a Deus! Foram pessoas confessando a 
Jesus como Senhor e Salvador durante es-
sas séries de cultos.

No sábado, dia 17, estivemos realizando 
a nossa Manhã Pentecostal (ao ar livre), em 
uma praça no centro da cidade, o que ge-
rou mais três pessoas aceitando a Jesus!

Participaram neste Congresso os prele-
tores: Pr. Demétrius Pires, Pr. Adeilson Si-
ris e Pr. Eliel Brandão.  Louvando ao Se-
nhor, os cantores Alisson Santos e Pr. Vic-
torino Silva.

Se assim Deus nos permitir, em 2021 re-
alizaremos o 8° Congresso.           

7º Congresso da UMADAR

Entrada da UMADAR

Visão panorâmica

Pr. Demétrius Pires (Preletor de 6ª feira)

Pr. Dirceu de Paula (Momento da Abertura Oficial do 
Congresso)

Pastor e Cantor Victorino Silva (domingo)Pr. Adeilson Siris (Preletor de sábado)

Ev. Silvio dos Santos, coordenador da UMADAR

Pr. Eliel Brandão (Preletor de domingo)Cantor Alisson Santos (sábado)

Coral da UMADARAbertura Oficial

Visão panorâmica


