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A Igreja Assembleia de Deus 
Missão de Goianésia é hoje 
o ministério que mais se 

expande na cidade, abrindo 
c o n g r e g a ç õ e s  e m  d i v e r s a s 
regiões com o objetivo de evange-

lizar e levar um ponto de apoio à 
milhares de famílias goianesien-
ses. 

E a primeira congregação que 
abriu o ciclo de expansão do 
ministério, iniciou recentemente 
a construção de sua sede própria, 
comprovando que a ousadia 
misturada à fé de seus líderes e 
membros deu certo. 

Em Janeiro de 2015 a Congrega-
ção da Rua 01 era inaugurada. 
Marcava ali, o início da expansão 
de um ministério que carrega no 

sobrenome o seu alvo: Missão. 
Desde que foi entregue aos cuida-
dos do Pr. Edvan Borges e sua 
esposa Dayane, a congregação 
nunca parou de crescer, e hoje é 
referência na região contando 

hoje com mais de 60 membros e 
20 crianças. 

Em virtude de todo esse cresci-
mento a congregação começa à 
dar um salto ainda maior. Com as 
obras já iniciadas e com apoio de 
diversas pessoas que solidariza-
ram com a causa, a sede própria 
hoje passa a ser um sonho em 
fase de construção. 

Com a estrutura sendo erguida na 
rua 38, esquina com Rua Colôm-
bia no Nestor Ville, a sede da 
congregação dará mais conforto 

aos seus congregados e visitan-
tes, para juntos adorarem e lou-
varem ao Deus Pai, Filho e Espirito 
Santo. 

Pastor Iranildes, Presidente do 

Campo AD Missão Goianésia, 
afirmou “estar feliz em ver um 
sonho se tornando realidade” e 
lembrou que durante o ano de 
2016 outras duas congregações 
foram inauguradas. “Hoje conta-
mos com quatro congregações 
em todas as regiões de Goianésia, 
e esse é apenas o início de um 
grande projeto”, profetizou.

Para aqueles que quiserem con-
tribuir para à construção da sede 
da Congregação da Rua 01, 
podem procurar o Pr. Edvan pelo 
telefone: 9 8489 – 6848.
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Congregação da Rua 01
inicia construção de sede própria Seminário de

Maturidade Espiritual 
Toda terça-feira, as 19h30,
na Sede da AD Missão
(Av. Goiás, bairro Carrilho)

PGM - Pequeno Grupo
Multiplicador 
Quinta - feira, as 20h 
Procure o mais próximo da
sua casa

Escola de Ministério 
Sexta - feira, a partir das 20h,
na sede da AD Missão
(Av. Goiás, bairro Carrilho)

Culto de Jovens
Sábado, às 20h, na sede
da AD Missão
(Av. Goiás, bairro Carrilho)

Culto de Celebração
Domingo, às 19h30 na sede
da AD Missão
(Av. Goiás, bairro Carrilho)

Churrasco dos Varões
Dia 21 de novembro,
as 20hs na residência
do Irmão José Amaro
Rua 27, 462, Setor Sul
Entre as Ruas 10 e 12

Retiro Espiritual
Encontro com Deus
Dias 02, 03 e 04
de Dezembro
Inscrições abertas:
3353 - 5892



MISSÃO NEWS

No contexto do texto base citado 
acima encontramos uma sequen-
cia de indagações a respeito da 
vida vindoura. No Capítulo 19 de 
Mateus, em três vezes o Mestre é 
indagado com relação a esse 
assunto. 

Vejamos: (16) Como conseguir?; 
(25) Quem pode salvar?; (27) O 
que vamos ganhar?

Muitas destas perguntas aconte-
ciam e quem sabe se repetem 
hoje, afinal, todos queremos 
justificativas ou respostas para 
aquilo que fazemos ou estamos 
envolvidos.

Quem já se sentiu mal por não 
receber o que achava que devia? 
Essa pergunta nos ilustra o senti-
mento daquelas pessoas que 
estavam próximas de Jesus. E Ele, 
como nunca nos deixa sem res-
postas fala por parábola no capí-
tulo 20. Vejamos:

20:1-2 - Assalaria
20:1-7 - Convoca
20:9-10 - Paga
20:11-12 - Reclamam
20:13-14 - Recebem a resposta

A intenção aqui não é lhe deixar 
confuso, mas sim lhe explicar que 
no Reino de Deus, segundo o Seu 
amor, as coisas acontecem da 
seguinte maneira:

- A graça é favor imerecido;
- A graça não enumera os nossos 

pecados;
- A graça não dimensiona nossos 
pecados
- A graça não expõe nossos peca-
dos;
- A graça de Deus é dada segundo 
a natureza do criador;
- A graça é privilégio, pois o salário 
do pecado é a morte.

Ou seja, tudo que podemos alcan-
çar em Deus é por Sua inexplicá-
vel graça. 

E mesmo somente podendo 
alcançar pela graça, a parábola 
acima nos trás pelo menos três 
ensinamentos que precisamos 
colocar em prática:

1) Todos precisaram assumir um 
compromisso;
2) Todos precisaram cumprir seu 
compromisso;
3) Todos receberam pelo compro-
misso assumido.

A recompensa é pela graça, sem-
pre por ela. Mas não alcançare-
mos a preciosa graça se não hou-
ver por nossa parte um compro-
misso de fé, busca e disposição 
para obedecer a Palavra do 
Senhor.

Ev. Márcio Rezende

RECOMPENSA | Mt 20:1-16
| PGM

SUGESTÕES | Nos ajude a melhorar!
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ACESSE NOSSO NOVO SITE

Você sabia?
- A operação matemática mais 
rendosa foi efetuada por Jesus 
quando multiplicou 5 pães e 2 
peixes para alimentar a mais de 
cinco mil pessoas e ainda sobra-
ram 12 cestos cheios.

- Judas vendeu a Jesus por 30 
moedas de prata, equivalentes a 
uns 20 dólares.

- A Bíblia inteira foi escrita num 
período que abrange mais de 

1600 anos. É uma obra de cerca 
de 40 autores, das mais variadas 
profissões: de humildes agriculto-
res, pescadores até renomados 
reis.

- O Livro mais antigo da Bíblia não 
é o Gênesis, mas Jô. Acredita-se 
que foi escrito por Moisés, quando 
esteve no deserto.

- Adão não teve sogra.

Rua 01, 224, Nova Aurora III
Pr. Edvan Borges (62) 98489-6848

Av. Brasil Oeste, 572, Covoá
Ev. Samuel Oliveira (62) 98462-0401

Av. Contorno Sul, 313, Muniz Falcão
Pr. Roberto Carvalho (62) 98210-1063

CONGREGAÇÕES

Rua 15 c/ 42, 190, Nova Fiica
Pb. Gilberto Sampaio (62) 98468-6475

21  NOVEMBRO
.
Segunda-feira - 20h

ORA
MA ÉSOJ OR ÃES MI RD I Ê ON DCIA 

Rua 27, 462, Setor Sul
Entre as ruas 10 e 12
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