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Programa – Movendo a Mão de Deus 
 
O Bispo, juntamente com os Superintendentes Distritais, resolveu elaborar um programa para ser 
aplicado nas Igrejas Locais da 3ª.RE visando inserir nossas Igrejas nas questões que têm afligido nosso 
povo, conforme diretrizes para o biênio – Discípulas e Discípulos nos Caminhos da Missão alcançam a 
cidade.  
 
Ao estudar Neemias, capítulos 1 e 2, verificamos atitudes tomadas por Neemias para socorrer o povo 
sofrido que permanecera em Judá, que estava em miséria e desprezo. Inferimos que situação semelhante 
está vivendo o povo empobrecido de nosso país. O reflexo da miséria e do desprezo se faz sentir em 
nossas comunidades e atinge irmãos e irmãs que convivem conosco. Então, podemos ter atitudes 
parecidas para que a igreja seja instrumento de Deus para socorrer os e as necessitadas. 
 
A corrupção no país se tornou endêmica, está enraizada em quase todas as camadas da população, como 
se observou na recente greve dos policiais no Estado do Espírito Santo, em que pessoas saquearam 
diversos estabelecimentos comerciais e promoveram acertos de contas como se estivessem no “velho 
oeste” dos filmes de cowboys, em que o mais forte e o mais violento determinava como seria a lei. 
 
Entendemos que, como homens e mulheres de Deus, também podemos ser instrumentos de 
transformação em nossas cidades e bairros. 
 
Neemias foi informado sobre a situação do povo que havia ficado na província de Judá. Chorou e 
lamentou pelo povo, depois orou e jejuou buscando o favor de Deus para que o povo fosse socorrido. 
Pelo menos quatro meses foi o tempo que durou o seu clamor, entre os meses de quisleu e nisã, nono e 
primeiro mês do ano judaico. Quando sentiu que o seu clamor alcançou os céus, agiu procurando meios 
para solucionar os problemas, falou com o Rei Artaxerxes e foi atendido em suas solicitações, porque a 
boa mão do Senhor era com ele. 
Deste modo, estamos programando três meses (de 09 de abril a 09 de julho de 2017) de clamor pela 
nação brasileira, com uma série de pregações que leve o povo ao arrependimento, à conversão ao 
propósito de Deus e a ações que demonstrem através de frutos o seu arrependimento e conversão. 
Ao realizar este programa estamos atendendo, em primeiro lugar, nossa consciência de uma ordenança 
de Deus, ministrada ao nosso coração e, depois, para atender ao disposto nos fundamentos bíblicos do 
Plano Nacional Missionário (pp. 12-25). 
 
Ao apresentar para vocês este programa, esperamos que todos se engajem em sua realização junto com 
as igrejas para as quais se encontram nomeados/as. 
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Jejum – orientação: 
 
Orientação para os dias em que se fizer jejum. O princípio geral é o descrito em Isaías 58. A Bíblia não 
informa como Neemias jejuava, então nossa sugestão é que aqueles e aquelas que já têm a prática do 
Jejum que faça como está habituado; aqueles e aquelas que não fazem jejuns habituais, que escolham 
um período entre quatro e oito horas e suspenda sua alimentação, podendo tomar água; mulheres 
grávidas e que amamentam, pessoas enfermas, que tomam remédios e que precisam se alimentar, 
escolham um tipo de alimento que mais gostam e por um período não o coma. Separe um período 
regular e tenham um tempo de oração em favor do motivo do jejum. 
 
Linhas gerais do programa: 
 
Culto do dia 09/04 – Domingo de Ramos 
 
Início do programa: 
 
“E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e 
derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas; E disse-lhes: Está escrito: A 
minha casa será chamada casa de oração; mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter 
com ele no templo cegos e coxos, e curou-os ” – Mateus 21.12-14 
 
Esclarecer que, diante da necessidade do povo que sofre, devemos nos colocar em clamor através de 
oração e jejuns para que sejamos fortalecidos e orientados no sentido de sermos relevantes e 
protagonistas nas ações de socorro aos necessitados e instrumentos de transformação da nossa história, 
em nome de Jesus. 
 
Sugestão para a liturgia 
 
Dramatizar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém com a participação de jovens e crianças (Mateus 
21.1-11).  
 
Culto do dia 16/04 – Domingo da Páscoa – Ressurreição de Jesus 
 
“Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude; o qual andou fazendo bem, e 
curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as 
coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém; ao qual mataram, pendurando-o num 
madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse” – Atos 10.38-40 
No sermão a ser pregado mencionar que na ressurreição de Jesus renasce também a esperança para o 
povo que sofre. 
 
Durante o Culto – ter um momento de clamor pelo Sistema de Saúde brasileiro, pois sabemos que ele se 
encontra em colapso e deixa muita gente sem atendimento, marcam consultas e exames médicos com 
longo tempo de espera. Aqueles que dependem desse sistema sofre muito, assim com seus familiares. 
Jesus se condoeu com o sofrimento dos enfermos e curou a muitos. A Igreja também deve atender ao 
pedido de socorro daqueles e daquelas que sofrem. Cristo ressuscitou e enviou o Espírito Santo para 
ungir a Igreja para a continuidade da missão.  
 



 
 

 

_________________________________________________ 

Sede Regional • Rua Dona Inácia Uchôa nº 303 • CEP 04110-020 • Vila Mariana • São Paulo • SP 
Tel:(11) 5904.6060 • Fax:(11) 5904.2233 • http://3re.metodista.org.br • sede@3re.metodista.org.br 

Culto do dia 23/04 – Ciclo Pascal – Viva esperança. 
 
“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, segundo a sua grande misericórdia, nos 
gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Para uma 
herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós” – 1 
Pedro 1.3,4 
Na confissão – orientar a Igreja para que confesse os pecados do nosso povo (Neemias 1.6-7). O pecado 
da nação é o nosso pecado. A Igreja não deve se corromper e nem se contaminar, logo não pode se 
conformar com a corrupção endêmica na qual se encontra o país, ocupamos o 79º lugar no ranking dos 
países mais corruptos. Orar para que os corruptos e as corruptas sejam banidos/as da política e de todos 
os lugares que possam exercer influência sobre o povo. Que o Senhor levante um povo santo, que ora e 
jejua, para acabar com o sistema da corrupção. 
 
Culto do dia 30/04 – Ciclo pascal – Sede santos. 
 
“Porquanto está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. E, se invocais por Pai aquele que, sem 
acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa 
peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados 
da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de 
Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado” – 1 Pedro 1.16-19. 
 
O desafio é pregar sobre santidade. Santidade interior e exterior, dentro do propósito [...] de reformar a 
nação, particularmente a Igreja. O texto apresenta um imperativo divino – ser santo. A pessoa que se 
santifica não se conforma com a corrupção e com a imundícia apresentadas pela sociedade como coisas 
normais e aceitáveis. Levar o nosso povo a desejo de cumprir o mandamento de Deus. 
 
Orar em favor da Igreja para que ela seja protagonista na reforma da nação, para que denuncie o pecado 
e a injustiça, para que nenhum discípulo/a de nosso Senhor Jesus Cristo se envolva em esquemas de 
corrupção e nem em coisas que deponham contra a ética, a moral e a fé cristã. Que a Igreja seja exemplo 
de honestidade, de amparo, de compaixão e de empatia para com os/as que sofrem por diversas causas 
nocivas que afetam o país. 
 
Culto do dia 07/05 – Ciclo pascal -  Obediência à verdade. 
 
“Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido; 
amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro; Sendo de novo gerados, não de semente 
corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre – 1 Pedro 
1.22,23. 
 
Lembrar a Igreja que somos santificados na verdade e que a Palavra de Deus é a verdade. Desafiar a 
Igreja a desenvolver o hábito de ler a Bíblia de forma sistemática, ler todo o livro e não somente os textos 
indicados nos devocionais diários. Lendo a Palavra e meditando nela, somos orientados sobre o que é ser 
povo de Deus e aprendemos os seus preceitos e nos moldamos ao querer de nosso Senhor, pelo Espírito 
que operará em nossa vida. 
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Na Confissão – orientar a igreja para que confesse o pecado da omissão frente aos desafios que exigem 
um testemunho vivo de nossa fé e esperança, deixando de denunciar a injustiça, quando as casas 
legislativas fazem leis que prejudicam a maioria da população. Confessar que nos corrompemos quando 
deixamos de honrar os compromissos que assumimos mediante votos ou quando de deixamos de 
cumprir os mandamentos de Deus, principalmente quando deixamos de amar as pessoas, quando não 
nos importamos e sequer oramos por elas pelo sofrimento que passam, como no caso dos refugiados/as.  
 
Culto do dia 14/05 – Ciclo pascal – Ir ao Pai.  
 
“Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim” – João 
14.6. 
 
Algumas Igrejas devem comemorar neste domingo o dia das mães, então, enfatizar que existem muitas 
mães que sofrem por ver os filhos e filhas escravizadas pelas drogas ou sofrem por não ter o que dar de 
comer a eles e elas por causa do desemprego que se abateu sobre o lar. Muitas ainda sofrem por não ter 
saúde ou por serem espancadas por seus maridos. 
 
Para trazer esperança, pregar sobre o caminho que leva a Deus Pai. Há muitas pessoas, inclusive crentes, 
que procuram outros caminhos buscando cura e satisfação pessoal, prosperidade de vida. Pessoas que se 
moldam pelos padrões que o mundo oferece, acham que é normal porque a maioria do povo aceita e se 
guia por esses padrões. Orientar o rebanho que o caminho e a verdade se encontram em Jesus Cristo, a 
única forma de se chegar ao Pai é através dele. Com Ele aprendemos a nos importar com os/as outros/as 
almejando que também alcancem a salvação de suas almas. Descuidar de pregar essa verdade e de 
testemunhá-la é descumprir o mandamento de Jesus para que façamos discípulos/as que se importam 
com as coisas que Deus se importa, como levar vida aos que se encontram em caminhos de morte. 
 
Orar desafiando a Igreja a testemunhar o amor e a graça do Senhor aos/às necessitados/as e carentes do 
nosso povo. Para que a Igreja vá ao povo sofrido oferecendo o Pão da Vida e a Água Viva que mata a 
fome e sacia a sede, auxiliando-o a vencerem a dor que o aflige, orando e o abençoando, em nome do 
Senhor Jesus Cristo. 
 
Leve a Igreja a pensar em formas de socorrer a quem precisa de ajuda. 
 
Culto do dia 21/05 –  Ciclo pascal – Amando a Deus   
 
“Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama; e aquele que me ama será 
amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele” – João 14.21 
 
Deus espera que obedeçamos às suas orientações em nossas relações humanas, Ele quer que tenhamos 
um relacionamento em amor. Cremos que amar as pessoas é respeitá-las como seres humanos e lutar 
para que todas tenham dignidade de vida. As estatísticas apontam que um número enorme de mulheres 
sofre violência doméstica e muitas vêm a óbito. No Brasil morrem por violência cerca de 13 mulheres por 
dia e a maioria é negra e pobre. Precisamos levantar a voz profética e denunciar esse pecado social. 
Aconselhamos que se faça a liturgia e a pregação voltadas para o tema. 
 
Orar para que aconteça um despertamento de consciência em nosso país e a população diga não à 
violência contra a mulher. 
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Aproveite e lance a campanha “Quinta-feira eu uso preto e digo não à violência contra a mulher” – 
detalhes podem ser encontrados na área nacional da Igreja Metodista. 
 
Culto do dia 28/05 – Ciclo pascal – Dia de humilhar-se. 
 
“Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte; Lançando sobre 
ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso 
adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar” – 1 Pedro 5:6-8 
 
O texto fala que devemos lançar toda nossa ansiedade sobre o nosso Senhor. Uma das coisas que tem 
preocupado pais e mães é a questão da violência contra a juventude que se apresenta de diversas 
formas, como o uso e comércio de drogas. Muitos jovens, homens e mulheres, são envolvidos com 
mundo das drogas e causam o sofrimento próprio e familiar. Em nossas comunidades é comum termos 
alguém sofrendo as consequências no uso ou comércio de drogas. Os traficantes matam aqueles e 
aquelas que devem a eles e por vezes o valor da dívida é pequena.  
 
Fazer um momento de clamor em favor das famílias que sofrem por ter filhos e filhas, netos e netas, 
sobrinhos e sobrinhas envolvidos com o mundo das drogas. Que Deus derrame fé e esperança no coração 
da comunidade. Que a Igreja possa encontrar ações concretas para recuperação das vidas que estão se 
perdendo pelo consumo de drogas. 
 
Culto do dia 04/06 – Ciclo pascal – Domingo de Pentecoste 
 
“Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com 
medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, e pôs-se no meio, e disse-lhes: Paz seja convosco. E, 
dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram, vendo o 
Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco; assim como o Pai me enviou, também eu vos 
envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo” – João 20:19-
22 
 
Pregar sobre o Pentecoste, pois o Espírito Santo é aquele que nos ensina o que precisamos saber sobre as 
coisas do Reino de Deus. Ele nos capacita para realizar obras que dignificam os homens e mulheres e que 
também glorificam o Pai. Ele nos leva a ações semelhantes a de Jesus Cristo, então é Ele quem nos 
capacitará para orientação do nosso povo para que sejam protagonistas em ações que protejam o povo 
sofrido, aliviando o seu sofrimento. 
 
Convoque os irmãos e irmãs para uma semana de oração e um dia de jejum para que a manifestação do 
Senhor seja sensível na comunidade e a inspire para ser voz de esperança ao povo. 
 
Observe o que está tirando a paz da cidade ou bairro em que a sua igreja está inserida e veja como a 
igreja pode agir para inibir ou dirimir a causa encontrada. 
 
Culto do dia 11/06 – Jesus e as crianças 
 
“E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhos traziam. Jesus, 
porém, vendo isto, indignou-se, e disse-lhes: Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais; porque dos 
tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, 
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de maneira nenhuma entrará nele. E, tomando-os nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, os 
abençoou” – Marcos 10:13-16 
 
Infelizmente existe no Brasil a prostituição infantil, basta acessar o Google que se encontrará diversos 
artigos sobre o assunto. Esta é a forma mais degradante de uma nação. Uma criança, quando violentada 
sexual, moral e fisicamente, fica marcada pelo resto de sua vida. A Igreja tem se calado sobre o tema e 
deveria ter um posicionamento mais efetivo junto aos órgãos de proteção à criança. As causas apontadas 
para que crianças sejam envolvidas na prostituição são: “estão ligadas a situação de pobreza e/ou 
abandono, aliados à impunidade dos adultos pedófilos que procuram (e pagam) por esse tipo de 
“divertimento”” (fonte: http://www.recantodasletras.com.br/textosjuridicos/3295532). Que vergonha! 
 
Confessar o pecado da omissão do povo de Deus frente essa situação. Clamar para que o Senhor 
intervenha para que culpados sejam penalizados por violentar crianças. Também clamar pelas crianças 
desaparecidas. Que a Igreja reflita e se comprometa em acionar a justiça sempre que houver notícias na 
comunidade de algum tipo de violência contra a criança. 
 
Culto do dia 18/06 – Jesus não faz acepção de pessoas 
 
“E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros; 
mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo” – Atos 10.28 
 
“E, abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas; Mas que 
lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo” – Atos 10.34,35 
 
Uma das coisas que traz vergonha para o país é o extermínio de jovens negros. Vejam o que se encontra 
em sites que denunciam este tipo de ação: “A juventude negra é a maior vítima de homicídios em nosso 
país. Segundo a Anistia Internacional, dos 56 mil homicídios que ocorrem por ano no Brasil, mais da 
metade são entre os jovens. E dos que morrem, 77% são negros. Para discutir sobre esse quadro 
preocupante, a Câmara dos Deputados criou uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar a 
violência contra jovens negros e pobres” (https://anistia.org.br/imprensa/na-midia/exterminio-da-
juventude-negra/). Não me lembro de nenhuma manifestação do povo indo às ruas para coibir o 
extermínio dos nossos jovens. No texto proposto para a meditação dessa semana demonstra que Jesus 
Cristo não faz acepção de pessoas. Todas são importantes e merecem a vida. Que possamos denunciar e 
oferecer resistência contra esse tipo de atitudes que não respeita a vida e nem o Criador. 
 
Orar pelas famílias enlutadas que perderam filhos, filhas, netos e netas assassinados por policiais ou pelo 
narcotráfico. Que sua Igreja promova algum tipo de ação para conscientização do direito pela vida. 
 
Culto do dia 25/06 – Limpai as mãos 
 
“Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores; e, vós de duplo ânimo, purificai 
os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai; converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso 
gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará” – Tiago 4:8-10 
 
Quando Neemias ouviu a notícia de como andava o seu povo, ele lamentou e chorou e depois jejuou e 
orou confessando o pecado do povo. O pecado do povo era também o seu pecado. O pecado do povo 
brasileiro é também o pecado da Igreja, pois ela tem deixado de ser sal e luz em meio a grande treva em 

http://www.recantodasletras.com.br/textosjuridicos/3295532
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que se encontra a nação, omitindo-se diante de tantas barbáries que se comete nesta terra. Há um 
negócio desumano que movimenta muito dinheiro e que poucas pessoas se importam com ele: o tráfico 
de mulheres. Vejam essa notícia que saiu no G1, no dia 15/02/2017: “Vítimas de tráfico eram abusadas 
sexualmente por até 8 h por dia, diz PF - Vítimas eram levadas de Fortaleza para a Itália e Eslovênia, 
segundo a PF”. Essa é apenas uma das notícias que encontramos. Isso é de doer o coração, a Igreja tem 
que orar, clamar e se posicionar contra ações que tiram a dignidade do nosso povo e que ofende o nosso 
Deus. 
 
Levar a Igreja a pensar sobre como ela se porta frente a notícias como esta, entender que é algo que está 
perto, encontra-se, muitas vezes, na esquina próxima de sua casa. Se nos calarmos a tendência é piorar. 
 
Que a Igreja se arrependa do seu silêncio e omissão. Propor um dia da semana para oração e jejum para 
que a polícia encontre as quadrilhas que traficam as mulheres em qualquer parte do mundo. Que Deus 
tenha misericórdia das famílias que tiveram suas mulheres vendidas como escravas sexuais. 
 
Culto do dia 02/07 – Deus socorre o aflito 
 
“Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto; antes, quando 
ele clamou, o ouviu” – Salmos 22.24 
 
Desemprego bate novo recorde e já atinge mais de 13 milhões no Brasil, noticiado no dia 01 de abril, no 
site da Folha de São Paulo. Ao ler esta notícia, fico pensando: o que estão fazendo com o nosso povo? 
Ainda há pouco eram 12.3 milhões de desempregados, que já era um número monstruoso. Que 
desespero é ficar desempregado sabendo que a família padecerá necessidade se a situação não se 
reverter. Quantos desses desempregados estão frequentando as Igrejas que pastoreamos? O sofrimento 
e a aflição está muito perto de nós. Em nossa própria família encontram-se pessoas desempregadas. 
Pregar de modo que as pessoas possam ter a esperança realçada em suas vidas, pois Deus não deixa de 
ouvir o clamor do aflito. 
 
Convide a Igreja para um clamor em favor daqueles e daquelas que se encontram desempregados/as. 
Que a situação incomoda do desemprego que assola o país seja amenizada e que de forma sobrenatural 
a situação se reverta. Que o governo encontre solução para a crise econômica, tomando medidas que 
favoreçam quem sofre com o desemprego. Que a Igreja se coloque em vigília e oração para até que 
alcancemos vitória. 
 
Culto do dia 09/07 – Culto de encerramento do programa   
 
“E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de 
coração; então temi sobremaneira. E disse ao rei: Viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu 
rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas 
portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus” – Neemias 2:2-4 
 
Somente depois de um tempo de jejum e oração Neemias sentiu que poderia expor o modo como estava 
vivendo o seu povo ao rei Artaxerxes, que, naquele período da história, seria a pessoa na terra que 
poderia oferecer ajuda para reversão da situação. Neemias alcançou o favor do rei porque a boa mão de 
Deus era com ele (Neemias 2.8). Que a boa mão do Senhor esteja conosco e que possamos ter clareza 
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daquilo que como Igreja Local podemos fazer para ajudar na reforma da nação e espalhar a santidade 
bíblica. 
 
Motive a Igreja para um grande clamor, com jejum e boca no pó, que possamos criar calos nos joelhos 
até que o Senhor nos atenda e consigamos, em nome de Jesus, ver o nosso povo sorrindo 
despreocupadamente por ver a nação santificada e livre de sofrimento, com a crise debandada, a 
economia refeita e estável, o desemprego sobre controle e não se ouvindo mais notícias de extermínio de 
pessoas e nem que mulheres e crianças são violentadas.  
 
Que a Igreja não seja cobrada por Deus pelo pecado da omissão. 
 
Finalizando 
 
Esperamos que estes três meses tenha despertado a Igreja para um engajamento santo e abençoador 
para o povo, de modo geral, e não somente para aqueles e aquelas que convivem conosco como irmãos e 
irmãs na fé. O Senhor tem outras ovelhas que ainda não se encontram no aprisco. 
 
Queremos crescer em número de discípulos e discípulas, entretanto que este crescimento aconteça 
também em graça, bondade, justiça e comprometimento com as coisas do Reino. Não queremos crescer 
somente para ter a igreja cheia de gente, queremos que a gente que enche as igrejas sejam santas, 
abençoadoras e envolvidas com a transformação da sociedade, para que tenhamos uma nação melhor e 
impactada pelo poder de Deus, vendo a igreja como uma instituição divina composta por homens e 
mulheres santas que sejam protagonistas na história. 
 
Com a bênção de Deus, 
 

José Carlos Peres – Pastor e Bispo 
 

 
 

Ministério de Apoio Episcopal: 
 

Distrito Central - Rev. Miguel Angelo Fiorini Jr. 
Distrito Leste 1 - Rev. Glenn Ivan Y. Fernandez 

Distrito Leste 2  - Rev. Alcides Alexandre L. Barros 
Distrito Norte - Revda. Helena Rezende Fiorini 

Distrito Oeste - Rev. Jonas Mendes Barreto 
Distrito Sul - Rev. Marcio Miguel de O. Arbex 

Distrito ABC - Rev. Daniel Rocha 
Distrito Litoral - Rev. Moisés Monteiro de Moraes 

Distrito Sorocaba - Eduardo Seixas Junior 
Distrito Vale do Paraíba - Reinaldo C. Monteiro 


