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PIRACICABA / SP

MOGI DAS CRUZES / SP

No dia 17 de agosto, a igre-

ja de Iracemápolis organizou 

uma grande festa de aniversário 

do Pastor Presidente Dilmo dos 

Santos. O Campo de Piracicaba 

compareceu maciçamente e agra-

Aniversário do Pastor Dilmo dos Santos

No dia 10 de agosto, as ir-
mãs do Campo de Piracica-
ba (CIBEPI) comemoraram o 
aniversário da Pastora Marisa 
Galvão. Foi um dia muito es-
pecial e de muitas felicitações 
à nossa pastora. Todos os de-
partamentos do campo estive-
ram presentes, homenageando 
a Pra. Marisa Galvão.

Aniversário da Pastora 
Marisa Galvão

deceu a Deus pelo aniversário e 

pela vida do nosso pastor presi-

dente.

Várias autoridades estiveram 

presentes para homenagear nos-

so pastor. A Missionária Elaine, 

que é esposa do Pr. Edmilson Al-

ves, entregou uma homenagem 

representando todos os vereado-

res e autoridades. Que Deus con-

tinue abençoando o nosso pastor 

Dilmo dos Santos.

Homenagem da igreja Sede ao Pr. Dilmo dos 
Santos

Pr. Dilmo dos Santos e família, momento da 
oração de agradecimento

Entrada do Pr. Dilmo e Pra. Marisa

Pr. Dilmo durante homenagem das crianças

Pr. Dilmo, Pr Edmilson e Missionária Elaine

Pr. Dilmo e Deputado Federal Pr. Cezinha de 
Madureira

Pr. Dilmo dos Santos e família

Pr. Dilmo e Missionária Maria de Castro

Pra. Marisa e familia recebendo oração

Igreja homenageando Pra. Marisa  Crianças homenageando Pra. Marisa

Pra. Marisa e esposas dos líderes de setor

Pra. Marisa e Missionária Maria de Castro

Pra Marisa, Victoria e Bernardo

A AD Campo de 
Mogi das Cruzes-SP, 
sob a presidência do 
Pastor Gilberto de 
Paula, realizou no dia 
28 julho a consagra-
ção de novos obrei-
ros (auxiliares, dia-
conisas, diáconos e 
presbíteros) e ainda 
desceram às águas ba-
tismais 123 novos sol-
dados de Cristo, sendo 
que aproximadamente 
trinta irmãos, antes 
de descerem às águas, 
receberam o batismo 
com Espírito Santo.  

AD Mogi das Cruzes realiza Consagração de 
Novos Obreiros e Batismo de 123 Novos 

Soldados de Cristo em Águas
O Pastor Gilberto de Paula, no 

dia 2 de setembro, recebeu no 
plenário da Câmara Municipal 
da Estância Turística de Salesó-
polis (nascente do Rio Tietê), o 
Título de Cidadão Salesopolo-
lense, em reconhecimento ao 
trabalho espiritual e social que a 
igreja realiza na cidade. O evento 
contou com a presença dos ve-
readores, do prefeito, obreiros e 
membros da regional de Salesó-
polis. Em sua fala, o Pr. Gilber-
to agradeceu a Deus, ao Bispo 
Samuel Ferreira, pela honra de 
representá-lo na presidência da 
Igreja em Mogi, e que conta com 
congregações na Estância, à sua 
família e igreja. 

Pastor Gilberto de Paula 
recebe Título de Cidadão 

Salesopolense

AD Mogi das Cruzes, sob a presidência do Pastor Gil-
berto de Paula, sediou, no dia 14 de agosto, o Culto em 
Ação de Graças pelo aniversário de 120 anos da Santa Ca-

AD Mogi das Cruzes sedia Culto em Ação de Graças pelos 120 anos da Santa 
Casa de Misericórdia Mogi das Cruzes

sa de Misericórdia de Mogi das Cruzes. O evento contou 
com a presença de autoridades políticas, do provedor da 
Santa Casa, Dr. Austelino Matos, dos diretores, médicos-

-chefes de cada especialidades, enfermeiras-chefes e corpo 
administrativo do hospital. Gratidão a Deus pelo essencial 
trabalho prestado por esta entidade hospitalar.

Vista do plenário da igrejaMédicos e Diretores recebendo oração da igrejaMesa Diretora presidida pelo Pastor Gilberto de Paula

Pastor Gilberto de Paula impondo as mãos sobre os 
novos obreiros da obra do Senhor

Candidatos dando testemunho de como Jesus os li-
bertou dos vícios

Pastor Gilberto de Paula, tendo ao fundo os irmãos 
que desceram às águas batismais

Irmãos sendo separados para receberem oração de 
consagração para servirem o Ministério como pres-
bíteros da Igreja

Irmãs sendo separadas para receberem oração de con-
sagração para o trabalho de diaconisas

Pastor Gilberto de Paula sendo ladeado pelos 
vereadores e pelo prefeito

Pastor Gilberto de Paula ao lado da Pastora 
Vilma de Paula com o título em mãos


