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“Chegamos ao 60º Congresso da CIBEADEVRE, glória a Deus! Louvamos a Deus pela
vida das líderes que nos antecederam e lançaram as bases deste trabalho. Isaías 61.10
é a divisa desta festa e neste versículo o profeta Isaías se alegra pelas vestes de salvação
e manto de justiça recebidos! Quando a nossa alma se regozija em Deus conseguimos superar as dificuldades, a disposição e a prontidão para fazer a obra com excelência se renovam, pois as vestes de salvação que recebemos de Deus são indestrutíveis. Ela nos protege das afrontas infernais. Não bastasse isso, Deus nos reveste com o
manto de justiça porque a injustiça nos machuca, humilha, inferioriza, oprime e deprime, impondo culpa e incapacidade de perdão. Mas quando recebemos vestes de salvação e manto de
justiça nos sujeitamos aos mandamentos de Deus, nosso coração se une ao de Jesus, passamos
a ter a mente de Cristo. Então conseguimos perdoar a injustiça sofrida e
demonstramos, assim, que vivemos
o amor de Deus em nós! Hoje, pela
graça de Deus declaramos que somos Mulheres vestidas e revestidas!”

Pastora Simone Chaves Dias

Presidente da CIBEADEVRE

Pastor Rinaldo Silva Dias

Presindete da CADEVRE

cibeadevre

A Deus rendemos glória e louvor pela existência desse abençoado departamento. ‘Assistentes
Sociais’ foi o primeiro nome sob a organização
da irmã Irene Alves Mendonça no ano de 1957.
Outras irmãs dedicadas estiveram na liderança:
Doralice Nogueira, Celia Nogueira e Maria Aparecida de Freitas. No ano de 1966 a obra assistencial
recebeu como presidente, a saudosa irmã Tereza
Gonçalves Loureiro que no ano de 1969 alterou
a nomenclatura do trabalho para ‘Voluntárias Sociais Evangélicas’. Em 1996 a Missª. Eliane Pires
Cabral assumiu a presidência e instituiu a sigla
CIBEADEVRE (Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas das Assembleias de Deus em
Volta Redonda). Em 2013 a Missª. Priscila Pires
Cabral Vieira passou a liderar dando prosseguimento do trabalho até 22 de março de 2016 quando
o casal Pastor Rinaldo Silva Dias e Pastora Simone
Chaves Dias assumiu o campo de Volta Redonda. A Pastora Simone Chaves retomou as atividades da CIBE da Sede (Grupo Vida) por meio de
reuniões mensais. Assim, CIBEADEVRE é a
união das irmãs que participam da CIBE na sede,
congregações e igrejas filiadas. Todas trabalham
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com círculo de oração, visita nos lares, hospitais,
culto de bebê, assistência social, auxílio ao lar
dos idosos Ebenézer e ao Desafio Jovem (centro
de recuperação). Somos gratas a Deus por termos sido escolhidas, vestidas e revestidas para
servirmos no Seu reino como filhas amadas.

Diretoria
CIBEADEVRE
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Bananal

Trabalho. Em todo período de construção, dizemos
que há algo em desenvolvimento. A tarefa se torna
ainda mais agradável quando temos a convicção de
que Deus está à frente do caminho, mostrando a
melhor direção. Foi isso que aconteceu com a CIBE
(Confederação das Irmãs Beneficentes Evangélicas)
de Bananal/SP. Mas qual é a sua história? Como foi
se desenvolvendo? Nos anos 1960, 1970, na gestão
do Pastor Manoel Ferreira de Freitas, a CIBE teve
início com a presidência da irmã Maria Aparecida
Vieira de Freitas; secretária: irmã Maria Aparecida
Ferreira Bastos; tesoureira: irmã Ernesta Fonseca
Carreira. Depois, com o Pastor Nelson dos Santos Matheus, a presidência foi da irmã Nair Conceição Matheus; secretária: irmã Maria Dionice
Nogueira do Prado; tesoureira: a irmã Maria
Aparecida Ferreira Bastos. Com o Pastor Giovani
Rocha, as irmãs Maria Aparecida Ferreira Bastos,
Alzira Guilhermina da Silva e Maria Dionice Nogueira do Prado foram, respectivamente, presidente,
secretária e tesoureira. Na gestão do Pastor Joaquim Luis do Nascimento, a presidente foi a irmã
Dinah de Souza Nascimento; a secretária: irmã Maria
Dionice Nogueira do Prado; a tesoureira: irmã Cláudia
Maria de Paula Santos. Com o Pastor Geraldo Simão
da Silva, a dirigente foi: irmã Marlene Viana da Silva;

secretária: irmã Maria Dionice Nogueira do Prado;
tesoureira: irmã Maria Noêmia Ferreira da Silva. Sob
a direção do Pastor José Francisco Solano, a primeira
coordenadora foi: irmã Maria de Souza Solano; segunda coordenadora: irmã Cátia da Silva Rodrigues;
secretária: irmã Bea-triz Rodrigues de Souza Pereira;
dirigente: irmã Maria Odete Oliveira do Nascimento.
Com o Pastor Sebastião Soares da Conceição, que
está até hoje na igreja, a primeira coordenadora da
CIBE de Bananal é a irmã Regina Célia do Nascimento Soares, a secretária é a irmã Maria Aparecida
Teixeira Gomes e a dirigente é a irmã Maria Noêmia
Ferreira da Silva. E em todas, a partir da provisão de
Deus, até hoje, as irmãs trabalham em prol do Reino.

Igreja filiada em Bananal
O Pastor e vice-presidente, Sebastião Soares, e sua esposa
e coordenadora da CIBE, Regina Celia Soares.
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Barra Mansa
Para alcançar um sonho é preciso determinação. Isso vale
para igrejas e departamentos como a CIBEADEBAM
(Confederação das Irmãs Beneficentes Evangélicas da
Assembleia de Deus em Barra Mansa), que teve início
em quatro de abril de 1958, quando o trabalho das “Assistentes Sociais” foi oficializado na Assembleia de Deus
em Barra Mansa – Ministério de Madureira, na época
sob a direção do Pastor Antônio Gonçalves da Silva.
As fundadoras foram as irmãs Conceição Lemos,
Jandira Lopes (todas in memoriam), e Aparecida
de Freitas. A obra recebeu o nome “Irmãs Beneficentes”, mudou para “Voluntárias Sociais” e em seguida para “Voluntárias Sociais da Assembleia de Deus
em Barra Mansa” (VOSADEBAM). Mais tarde foi
chamado de “Confederação das Irmãs Beneficentes
Evangélicas” (CIBE) e posteriormente foi alterado
para CIBEADEBAM. Entre algumas das irmãs que
passaram pela coordenação estão Maria Paulino, Margarida Francisca da Costa e Helena Cabral da Silva
(todas in memoriam). O grupo era formado por tantas irmãs que foi inviável listar todas. Entre as fundadoras da CIBEADEBAM nas congregações, estão
as irmãs Lenecita Teixeira e Francisca Guilherme
(todas in memoriam). Algumas coordenadoras que
passaram pelo departamento são as Diaconisas Nilza
de Jesus, Isabel Lopes, Maria Aparecida, Neuza Regina.

A partir de 1997, foi criada a “Consagração das
Irmãs”, que passou a se chamar “Círculo de
Oração”. O trabalho cresceu, alcançando, cerca de,
56 congregações. De abril de 2012 a janeiro de 2017
a igreja esteve sob a direção do Pastor João Evangelista e a coordenação da CIBEADEBAM com a
Missionária Jane da Silva. Como responsáveis pelo
Círculo de Oração estão as Diaconisas Cléa Gabriela, Dircéia Faria e a irmã Aldinéia Machado.
Em 04/02/2017 o Pastor Rildo Ferreira de Moraes
assumiu o trabalho, sendo a sua esposa Diaconisa
Miriam Coutinho de Moraes a atual coordenadora
do trabalho das irmãs de Barra Mansa. As mulheres
da CIBE agradecem a Deus pela condição dada para
que elas chegassem onde estão hoje, e pedem visão e
força para dar continuidade a esta importante obra.

Igreja filiada em Barra Mansa
Pastor Rildo Moraes e sua esposa, Mirian Moraes,
coordenadora da CIBE de Barra Mansa.
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I tatiaia

Tempo. Com as etapas da vida, aprendemos que o
tempo é essencial para adquirir experiência para agirmos da melhor maneira. Isso se refere tanto a pessoas quanto a igrejas e departamentos. Com a CIBE
(Confederação das Irmãs Beneficentes Evangélicas)
de Itatiaia não foi diferente. Antes de ser chamado
de CIBE de Itatiaia, o departamento era denominado
“Voluntárias Sociais”. Assim, o trabalho das irmãs
iniciou-se em janeiro de 1953, em Resende, onde era
situada a sede. Na primeira ata, a irmã Zélia Macalão
esteve presente. O trabalho era realizado mensalmente em Itatiaia com ajuda das irmãs de Resende
- a Reunião das Irmãs. Em 1963, o trabalho passou
a ser realizado pelas próprias irmãs de Itatiaia. Elas
começaram a se reunir na casa de dois irmãos, pois ainda o templo não havia sido construído. A irmã Henriqueta Bizerai de Pinho abrigava o culto e reuniões
em sua casa, sendo a primeira dirigente do trabalho.
As irmãs Geralda Batista da Silva, Otacília Rocha de
Jesus e Tereza de Jesus Barbosa foram as pioneiras
desta obra. As reuniões eram semanais e as cooperadoras levavam quilos de alimentos para cestas básicas
para as famílias que precisavam. As irmãs também
ajudavam mães e atendiam os recém-nascidos com a
Mala do Bebê, auxiliando no cuidado dos bebês. Dessa forma, a obra foi crescendo desde a sua implantação, por meio de auxílio social e espiritual dos membros, através de visitas, doações e consagrações. No

início do trabalho, havia três irmãs que se dedicavam
ao serviço no departamento. Porém, com o tempo,
o número de cooperadoras foi crescendo, atingindo,
assim, todas as faixas etárias. As pioneiras deixaram
um legado para as nossas gerações e algumas das suas
filhas foram líderes durante esses anos. As irmãs Maria Margarida Gregório de Miranda, Isa-bel de Pinho,
Maria Nascimento Santana, Benedita Inês Traciná e
Manoelina Batista estão trabalhando firmemente na
obra do Senhor e a irmã Raimunda Eunice de Carvalho, 69 anos, é a tesoureira há mais de 40 anos.

Igreja filiada em Itatiaia
O Pastor Newton da Silva (à esquerda) , sua esposa,
Nidair da Silva (à direita), e a coordenadora
da CIBE (em pé), Terezinha Oliveira.
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Paraíba do sul
Projetos, planos e sonhos têm início com oração.
Assim, antes de uma CIBE ser iniciada, tudo começa
com oração. E na Assembleia de Deus em Paraíba do
Sul/RJ aconteceu assim. Mas como a CIBE (Conferência de Irmãs Beneficentes Evangélicas) de Paraíba do
Sul começou e como funciona? A Assembleia de Deus
Ministério Madureira em Paraíba do Sul foi fundada na
década de 1970 pelo Pastor Luís Gomes. Na época, era
filiada à igreja de Nova Iguaçu. Nesse período, as irmãs
trabalhavam com o círculo de oração. Durante a década de 1990, a história da Assembleia de Deus em Paraíba do Sul muda. A igreja passou a ser filial de Volta
Redonda. Assim, a CIBE de Paraíba do Sul começou.
A primeira líder foi a irmã Edna Filisbino, esposa do
Evangelista Pedro Serafim (in memoriam). As atividades promovidas foram: almoços, chás, encontros
femininos, visitas aos lares e o círculo de oração. A
irmã Regina da Conceição Soares continuou as visitas,
os almoços, o círculo de oração e organizou festas com
diversas caravanas. Já a irmã Neuza Maria de Abreu
coordenou passeios, confraternizações, chás, bazar,
cantinas, cultos mensais. Com a irmã Lucilene Alves,
esposa do Pastor Antônio Salvador Alves (in memoriam), houve bazar, chás, cantinas, e cultos mensais.
Ela foi sucedida por Creusa Andrade Fonseca, esposa
do atual Pastor, Luís Roberto Fonseca, e pela irmã Luciana Adão da Conceição de Figueiredo, vice-líder da
CIBE de Paraíba do Sul e realizaram a campanha de

oração “Restauração Espiritual da Família”, estendida para 2017, visitas, provisão de mensalidades do
asilo, oração, chás e mensagens, Escola Dominical
ao ar livre, cantinas e almoços, passeios em sítios,
confraternização de final de ano. Neste ano, a CIBE
começou o projeto “Filhos de Oração”, adotando,
em oração, os jovens da igreja. A campanha terminou no Dia das Mães em um evento realizado no
Parque das Águas. Com uma história, como departamento, iniciada após a fundação da igreja, a
CIBE de Paraíba do Sul é mais um fruto de oração.

Igreja filiada em Paraíba do Sul
O vice-presidente Luiz Roberto Fonseca e a esposa,
Creusa Andrade Fonseca, coordenadora da
CIBE de Paraíba do Sul.
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Pinheiral

Se as pessoas soubessem o poder da oração e da
fé, buscariam ter mais intimidade com Deus. Assim
como fizeram algumas irmãs como a Antônia Geralda, a Mariana Hermenegilda, a Lina Guimarães, a
Luiza da Silva, (todas in memoriam), a Celina Duarte, entre outras, em 27 de julho de 1959, no “Culto
de Jejum e Consagração”, em um salão na Rua Bulhões de Carvalho, Centro, Pinheiral –RJ. Lá, intercediam pela obra e por aquelas que se juntariam ao
trabalho, encorajadas pelo saudoso Presbítero José
Pedro a “buscar ao Senhor enquanto se pode achar”.
Nos dias 30 e 31 de julho de 1960, o trabalho foi
oficializado pela irmã Tereza Gonçalves Loureiro
(in memoriam), com o nome “Voluntárias Sociais”.
A primeira diretoria era composta pelas irmãs Maria
Teodora, Nair Castelo, Diaconisa Dilma da Silva, Ilza
Maria, Francisca dos Santos (todas in memoriam).
A diretoria do Círculo de Oração foi organizada e
o projeto passou a ser chamado de CIBE (Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas). A primeira diretoria da CIBEADEPI era composta pelas
irmãs Lenir Neves (in memoriam), Adilza de Souza,
Diaconisa Marlene Candido, Solange Ferreira, Vera
Márcia, Cleuza Maria e Normalice Soares. Em janeiro
de 1998, tomava posse como vice-presidente da Igreja
o Pastor Jurandir Mendes; a diretoria da CIBEADEPI foi formada então pelas irmãs Nazir de Olivei-

ra, Diaconisa Marlene Candido, Lucimar Aparecida,
Creuzeli David e Leudimar Souza. No dia 13 de abril
de 2006, tomaram posse da direção da Assembleia de
Deus em Pinheiral, o Pastor José Dias e sua esposa, a
Missionária Betânia Oscar Barros, que se tornou a primeira Coordenadora da CIBEADEPI. Como segunda
e terceira Coordenadora, assumiram as Cooperadoras
Jaqueline Portes e Luciana da Silva, respectivamente.
Na secretaria, assumiram a Cooperadora Rafaella
Cristina e a irmã Taylaine da Silva. A CIBEDEADEPI
agradece primeiramente a Deus pelos seus 55 anos
dedicados a servi-lo e um agradecimento especial
a todas as irmãs que passaram pelo departamento.

Igreja filiada em Pinheiral
O vice-presidente e Pastor, Marcelo Vieira, e a esposa
e coordenadora da CIBE, a Missionária Priscila C. Vieira.

Piraí

Meio século. Nesse tempo, pessoas entram e saem da
nossa vida, filhos, sobrinhos nascem, crescem, trabalham. Isso também acontece com igrejas e departamentos. Eles fazem parte da história. Eles escrevem a
história. E isso foi verificado com a CIBEADEP (Confederação das Irmãs Beneficentes Evangélicas da Assembleia de Deus em Piraí). Mas como ela surgiu e como
se desenvolveu? Em 1962, nove irmãs aceitaram o convite da irmã Laíde Lago de Souza (primeira dirigente)
para uma reunião sobre a fundação das “Assistências
Sociais” em Piraí. Participaram as irmãs Holanda Vidal
(segunda dirigente); Maura Vidal (primeira secretária);
Laíde Lago; Messias da Silva; Célia Silva de Souza;
Rita Dolores; Maria da Conceição; Odóvia (primeira
tesoureira) e Herondina. Com a presença do Pastor
José Sebastião de Souza, ficou estabelecido que haveria
uma mensalidade e um livro de atas. Assim, as irmãs
começaram a fazer visitas e levaram pessoas a terem
um encontro com Cristo. A primeira foi a irmã Elvira, a
Nira, que ainda permanece na CIBE. Após começarem
os trabalhos como “Assistências Sociais”, elas passaram
a se chamar “Voluntárias Sociais” e, atualmente, são a
“CIBEADEP”. A CIBEADEP realizou consagrações,
reuniões, cultos, Círculo de Oração, evangelização, festas (com temas marcantes); visitas às casas, hospitais
e aos necessitados; fidelidade à contribuição financei-
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ra e ao ministério.Entre as várias irmãs, que deixaram grandes lições, que passaram pela liderança
da CIBE e Círculo de Oração, algumas foram:
Holanda Vidal; Célia Silva de Souza; Aparecida de
Freitas; Maria do Carmo; Elizabeth Loureiro; Margarida Cruz; Maria Nilda Irineu; Gessy Coelho;
Dalva Cleto; Margarida Rocha; Maria Fernandes;
Maura Vidal. Ainda hoje, a CIBEADEP conta com
o trabalho da Diaconisa Célia Silva de Souza. Ela
esteve na primeira reunião e continua frequentando
os eventos, ajudando a escrever, com outras irmãs,
a história de mais de meio século do departamento.

Igreja filiada em Piraí
O Pastor Ademar Ferreira (à direita), sua esposa, Maria de
Carvalho Ferreira (à esquerda) e a coordenada da CIBE em Piraí,
Mauriceia Ribeiro da Silva (em pé).
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Quatis

Na hora de plantar é preciso lançar a semente. Para
ela brotar, é necessário regar para que a planta cresça
de maneira saudável. Assim foi com a CIBE (Confederação das Irmãs Beneficentes Evangélicas) de
Quatis. Como ela surgiu? Como se desenvolveu? A
história da CIBE começou em 1972, no distrito de
Quatis, liderado pela Igreja Evangélica Assembleia de
Deus em Barra Mansa. A reunião acontecia no “Ponto de Pregação” na casa do irmão Sebastião Nunes e
sua esposa Tereza Elias Nunes. Após um ano e três
meses, o “Ponto de Pregação” passou a acontecer na
casa do Auxiliar de Trabalho Joaquim Francisco e sua
esposa Maria Aparecida da Silva, sendo que, aproximadamente, 15 irmãos faziam parte deste trabalho
evangelístico. As pioneiras da obra foram as irmãs
Sebastiana Antônia de Souza (in memoriam), Tereza Elias Nunes (in memoriam,) Laudelina do Carmo
Mendonça (in memoriam), Maria Aparecida da Silva
(in memoriam), Maria Helena da Silva (in memoriam).
As Diaconisas Maria Francisca, Tânia Maria de Souza e Amélia, também pioneiras, continuam firmes
na obra e no propósito de Deus em suas vidas. Em
1976, em cinco de dezembro, foi inaugurado o templo
da congregação em Quatis, com a presença do Pastor Presidente Nicodemos José Loureiro. Por meio
dos evangelismos, famílias se rendiam aos pés do

Senhor, mulheres confessaram Jesus como seu Salvador. Elas ainda continuam trabalhando na obra de
Cristo. Com a emancipação do distrito e o crescimento do trabalho, em 28 de maio de 1994, por meio
do Pastor Presidente Nicodemos José Loureiro, a
congregação foi elevada à condição de Igreja Filiada.
Atualmente, conta com o trabalho de mulheres
através da CIBE da Assembleia de Deus em Quatis.
São sete congregações que desenvolvem o trabalho
social por meio da CIBE, sendo orientadas pela
Igreja sede em Quatis, coordenadas pela Missionária
Cleusa de França Duarte. Hoje, cerca de 300 mulheres
participam da obra, provando assim que uns plantam,
outros regam, mas quem dá o crescimento é o Senhor.

Igreja filiada em Quatis
O vice-presidente e Pastor Roberto Duarte
e sua esposa e coordenadora da CIBE, Cleusa Duarte.

Queluz
O crescimento chega com muita determinação, com
tempo e com trabalho. E esse crescimento é visível
em pessoas, igrejas e departamentos. Isso demonstra
o quanto Deus tem estado à frente, guiando na direção certa. E quem trabalha desde o início do serviço,
assume um papel de grande satisfação quando ele é
bem sucedido. Assim aconteceu com a CIBEADEQ
(Confederação das Irmãs Beneficentes da Assembleia
de Deus em Queluz-SP). Como o trabalho surgiu? Inicialmente, a igreja era uma congregação de Resende.
Tempos depois, ela tornou-se uma igreja filiada a Volta Redonda. Assim, a história do departamento da
CIBEADEQ começou em 1978. Na época, a líder era
a irmã Maria do Carmo de Jesus (irmã Carminha), esposa do dirigente Presbítero Delfonso de Jesus (in memoriam). Em 1980, a liderança passou para Layde do
Lago Souza, esposa do Pastor José Sebastião de Souza
(in memoriam). Em 1982, assume a liderança a irmã
Lenir do Amaral Neves (in memoriam), esposa do Pastor José Diniz Neves. Em 1985, a direção passou para a
irmã Dalva de Carvalho Cleto, esposa do Pastor Antônio da Cunha Cleto. Em 1988, assume a irmã Marilene
dos Santos Campos, esposa do Pastor Delcides da
Costa Campos (in memoriam). Em 1998, a irmã Lúcia
Helena da Silva, esposa do Pastor Lílio José da Silva
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assumiu a direção do trabalho. Já em 2003, assume
a irmã Regina Célia Lisboa da Silva (na gestão do
Pastor Dirceu de Souza Lamim). De 2004 até 2017,
a liderança permanece com a irmã Ana Lúcia de
Souza Silva, esposa do Pastor Célio Pires da Silva.
Assim, o desenvolvimento e o amadurecimento
demonstram que Deus está no controle de todas
as decisões do departamento, guiando sempre pelo
caminho correto. Por isso, nos próximos 40, 50 anos,
Ele continuará na direção, mostrando para onde ir.

Igreja filiada em Queluz
O vice-presidente e Pastor, Celio Pires, e sua esposa
e coordenadora da CIBE, Missª Ana Lúcia Pires.
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Rio Claro
O desenvolvimento, o crescimento e a maturidade
vêm com o tempo. Com a CIBEADERC (Confederação das Irmãs Beneficentes Evangélicas da Assembleia de Deus em Rio Claro/RJ) não foi diferente. Mas como foi que ela surgiu? Quantas irmãs
compõem o departamento atualmente? Para contar a
história da CIBEADERC é preciso voltar em 1983 e
ao grupo de irmãs “Voluntárias Sociais”. Ele precedeu o atual departamento de mulheres e foi fundado
naquele ano pela irmã Tereza Gonçalves Loureiro
(in memoriam), esposa do então Pastor Presidente, Nicodemos José Loureiro, junto à nove irmãs da
igreja sede em uma reunião realizada em Rio Claro.
O trabalho do então grupo “Voluntárias Sociais”
teve início com doze irmãs da igreja de Rio Claro
presididas pela irmã Cléia Ferreira Leone Rosa, tendo como secretária, a irmã Edith Geraldo de Barros
(in memoriam), e como tesoureira, a irmã Maria José
Valim de Souza. As voluntárias sociais realizaram
trabalhos de visitas; pregação do evangelho; cuidado dos irmãos enfermos; limpeza e conservação do
templo. Em 1992, o grupo das “Voluntárias Sociais”
transformou-se em CIBEADERC. Assim, o departamento teve como primeira líder, a irmã Diaconisa Edith Geraldo de Barros (in memoriam). Atualmente, a CIBEADERC é composta por um grupo
de 70 irmãs, sendo que muitas delas estão atuando

desde o início das “Voluntárias Sociais”. As irmãs
ainda atuantes são: Maria Aparecida da Fonseca;
Damiana Barbosa Ferreira; Deolinda Alexandre;
Leci da Rocha de Oliveira e Elcidinéia Alves da Silva
Ferreira. A direção da CIBEADERC, atualmente, é
formada pelas irmãs: Diaconisa Maria Helena Glória
como primeira dirigente; a Diaconisa Helena Alexandre como segunda dirigente; a Diaconisa Elcidinéia
Alves da Silva Ferreira como secretária; Marcela de
Paula Oliveira Bastos como segunda secretária; Roseli Soares como tesoureira. Assim, a CIBEADERC
se mantém empenhado no trabalho social e na pregação do evangelho, crescendo, se desenvolvendo
e alcançando a maturidade, que vem com o tempo.

Igreja filiada em Rio Claro
O Pastor e vice-presidente, Lecenir Costa (sentado),
sua esposa, Aparecida Costa (à direita), e a coordenadora
da CIBE,Maria Helena da Glória (à esquerda).

<

Tres Rios
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Um ditado popular diz que “a união faz a força”. E essa
sabedoria popular ensina muita coisa. O trabalho em
grupo faz com que as pessoas envolvidas cresçam. Isso
acontece, também, com departamentos. Com a CIBE
(Confederação das Irmãs Beneficentes Evangélicas) foi
assim. Mas como começou? Como está atualmente? Em
2011, a CIBE em Três Rios foi instaurada na Assembleia
de Deus filial de Volta Redonda. A primeira coordenadora das irmãs foi a irmã Rutineia Paixão, a segunda coordenadora foi a irmã Maria Fátima Faria de Fonseca,
Ivanete Aquino e Fernanda Paixão. A Missionária Rutineia, sendo esposa do Pastor Marcos da Paixão, assumiu
a responsabilidade geral da CIBE que antes era denominado Circulo de Oração Coluna de Fogo Pentescostal,
sob a direção das seguintes líderes pioneiras: irmã Fátima,
irmã Aparecida, irmã Ivanete e irmã Jandira. Em 2014, a
Diaconisa Ivanete Aquino, Diaconisa Ana Marilsa Oliveira e Diaconisa Mauriséa Arruda Brasil assumiram a coordenadoria da CIBE e lideraram até o final de 2015. Logo
em 2016, o Pastor Orandir Costa assumiu a liderança da
igreja e nomeou a irmã Rogéria Costa, dirigente da CIBE
junto com a Diaconisa Ana Paula Lopes. Com o objetivo de reunir e fortalecer a comunhão, as irmãs realizam
vistas, trabalho de oração, evangelismo, encontros e passeios. Através do trabalho de oração das irmãs, Deus
tem restaurados casamentos, libertado pessoas, curado mulheres, fortalecido a igreja e salvando os perdidos.

Igreja filiada em Três Rios
O Pastor e vice-presidente, Orandir Costa,e a coordenadora
da CIBE, Rogéria G. da Silva.

CIBEADEVRE — 60º CONGRESSO DE MULHERES

Vassouras

Todo projeto inspirado por Deus é um desafio para
nós. É preciso muita fé e oração para que as dificuldades não destruam os sonhos. Uma prova disso é o
trabalho da CIBE (Confederação das Irmãs Beneficentes Evangélicas) em Vassouras, que começou na
congregação do Aterrado em Massambará, em junho de 2001. Esse lugar era próximo a sítios e fazendas, onde muitas vezes a rua era totalmente alagada
pela água das chuvas e mesmo assim, as guerreiras
do Senhor continuaram fazendo a obra do Pai sem
medir esforços. O trabalho da CIBE contava com a
Missionária Tereza, de Mesquita-RJ, a irmã Gersena, a irmã Elzi, que hoje é missionária na cidade de
Espera Feliz-MG, e a Diaconisa Maria Madalena.
Outras congregações foram, então, inauguradas e o
Pastor Presidente da CADEVRE viu a necessidade
de abrir uma sede na cidade de Vassouras, inaugurada em 2007, quando o Pastor Manoel Roberto e sua
esposa Diaconisa Suzana, a primeira Coordenadora
da CIBEADEVAS, tomaram posse. No auxílio da
organização do trabalho estavam algumas irmãs, e a
pioneira foi Jane Ferraz. A Diaconisa Suzana coordenou a CIBEADEVAS de 2007 a 2011, ano em que o
Pastor Célio e sua esposa, Diaconisa Neusa, tomaram
posse. Dois anos depois, a CIBE de Vassouras foi
assumida pela Diaconisa que permaneceu na lide-

rança até 2015. Em dezembro desse mesmo ano, a
igreja ficou sob a direção do Pastor Cláudio Junior
e da Diaconisa Luciane, que em 2016 começou a exercer a função de coordenadora da CIBEADEVAS,
onde o campo contava com 18 irmãs na sede e 51 nas
congregações. Elas são responsáveis por atividades
como os cultos voltados ao público feminino,
visitas aos lares, confraternização de aniversário,
entre outras. Em tudo isso, a bondade e a misericórdia do bom Deus se faz presente, e hoje estão envolvidas 30 irmãs na sede e 67 nas congregações. A obra de Deus cresce, pois Ele é o dono.

Igreja filiada em Vassouras
O Pastor Cláudio Júnior M. Santos e a coordenadora da CIBE de
Vassouras, Luciane Oliveira.

~
Regiao 1
Cuidado e amparo. Palavras que possuem um significado muito profundo e que quando colocados em prática
transformam vidas, mudam histórias, motivam pessoas
a fazer o que Deus deseja em relação ao amor ao próximo. Assim acontece com as Assembleias de Deus que
compõem a Região I, em Volta Redonda/RJ. Mas quantas igrejas compõem essa região? O que elas fazem? A
Região I compreende o trabalho de 29 congregaçõ es
localizadas em diferentes bairros de Volta Redonda,
desempenhando um trabalho social. Em parceria com
a Pastora Simone Chaves, a Região visa trabalhar para
o crescimento do Reino, levando Cristo para todos os
bairros que atinge. Entre os trabalhos desenvolvidos
estão: construção de casas nos bairros Belmonte II,
Siderlândia e Belo Horizonte; reforma de algumas casas nos bairros Divinéia I, Belmonte e Santa Cruz II.
Outros projetos são: Círculo de Oração; consagrações;
cultos diários de intercessão; auxílio aos irmãos com
doenças raras, ajudando nos tratamentos, nos exames, com medicamentos e até com acompanhantes nos
leitos de hospitais. Há, também, a realização do Chá das
Vovós e o Chá das Mulheres, que visam conscientizar
sobre doenças como o câncer de mama e levantar a autoestima de cada irmã e da vizinhança com palavras baseadas na Bíblia. Já o Encontro da Região é um evento
marcante, porque, através dele, há curas, transformação
e restauração de lares ocorridos a partir desses encon-
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tros. Além disso, os cultos temáticos de missões
são uma maneira de levar o conhecimento sobre
as nações onde os missionários desempenham seus
difíceis trabalhos. Dessa maneira, com o auxílio das
líderes, a Região I segue com seus trabalhos, graças
as orações e ao apoio dos pastores, procurando
sempre fazer o melhor para e pela CIBEADEVRE
seguindo a todo instante o alvo, que é Jesus Cristo. Através disso, a Região cuida, ampara e transforma a vida de todos que estão envolvidos com
ela. Assim, como Samuel, podem dizer: “Ebenézer!
Até aqui nos ajudou o Senhor” (I Samuel 7.12).

Diretoria
Região 1
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~
Regiao 2

Companheirismo, empatia e amor são ferramentas
fundamentais para um bom relacionamento com
as pessoas, principalmente, quando essas pessoas
têm os mesmos objetivos, sonhos e projetos. Essas
qualidades são apenas algumas de muitas que não
faltam entre as mulheres das Assembleias de Deus
que formam a Região 2, em Volta Redonda. As irmãs
da Região 2 que compõem a CIBEADEVRE (Confederação das Irmãs Beneficentes Evangélicas da
Assembleia de Deus de Volta Redonda) trabalham
com muito carinho e muita dedicação, e não tem sido
fácil, pois, assim como qualquer projeto, elas enfrentam muitos desafios e com a graça de Deus, vencem
muitos obstáculos que aparecem dia a dia. Estão
sempre dispostas a ajudar no serviço social, auxiliando tanto espiritualmente quanto materialmente, para
fazer com que o reino de Deus cresça. As mulheres
integrantes da diretoria batalham, lado a lado, com
as demais líderes representantes das outras 31 congregações, todas em busca de um único objetivo: alcançar almas para o reino do Senhor. Além disso, a
Região 2 tem participação em massa nos congressos,
não apenas da CADEVRE (Catedral das Assembleias de Deus de Volta Redonda) como também das

congregações. Isso mostra que as irmãs podem contar sempre umas com as outras, de maneira mútua
e recíproca. Gratidão é a palavra chave pela vida de
cada líder que Deus capacitou para auxílio da sua
obra, mesmo em meio a tantas dificuldades elas se
colocavam e se colocam a disposição com muito carinho e amor. À Pastora Simone Chaves, um obrigada
especial por tudo que ela realizou em prol da Região
2 e por acreditar no chamado de cada irmã. Outra
palavra que expressa este momento que as mulheres
de todas as CIBEs têm vivido é união, que só acontece pela busca diária em obedecer e fazer com que
a obra da CIBEADEVRE cresça a cada dia mais.

Diretoria
Região 2

~
Regiao 3
Há um ditado popular que diz que “a união faz a força”,
e essa frase faz todo sentido quando se trata das irmãs
da CIBE (Confederação das Irmãs Beneficentes Evangélicas) das Assembleias de Deus de Volta Redonda,
mais especificamente das mulheres da Região 3. Além
do fato de que elas sempre se juntam e unem seus dons
e habilidades para ajuda o próximo, a maior motivação
dessas irmãs é, sem dúvida nenhuma, o trabalho social. A Região 3, atualmente, conta com 27 congregações, que juntas possuem o total de 818 cibeanas,
lideradas pela Diaconisa Elizeth Moreira José Fonseca.
Essas irmãs são responsáveis por um projeto, realizado no ano de 2016, chamado “Campanha do Amor”,
o qual era formado por orações e doações em que
cada CIBE envolvida ajudou, segundo seus recursos,
com donativos para que fosse possível a montagem de
cestas básicas. Todo material recolhido foi distribuído
de acordo com as necessidades das famílias atendidas
pela campanha. Além de ajudar algumas famílias, a
CIBE da Região 3 paga aluguel social e está envolvida
em projetos para as CIBEs que estão em crescimento. Um exemplo é o “Consórcio Social”, que enviará,
mensalmente, recursos para um departamento através
de sorteios. Outro projeto é o da visitação às congregações que formam a Região 3, começando pelas que
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estão em projeção, e dessa forma, conhecer melhor
suas realidades e dificuldades. Além disso, o apoio
à essas congregações será dado, também, através
de orações pelos líderes e por todos os irmãos, a
fim de que o Senhor mande estratégias para passar
por todas as provações. Essas estratégias montadas
com a direção de Deus fazem com que as irmãs
percebam que juntas formam um lindo jardim, o
qual o Pai Eterno é o jardineiro, que ama e cuida.
Ou seja, dessa maneira, o Senhor evidencia e ensina que sozinhas, são apenas pétalas, mas unidas são
rosas que garantem a beleza e a força de uma união
formada há muito tempo pelas cibeanas da Região
3 das Assembleias de Deus de Volta Redonda.

Diretoria
Região 3
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Congregaçoes

~ 1
Regiao

~ 2
Regiao

~ 3
Regiao

RETIRO I
PENIEL (STA RITA DO ZARUR)
SANTA CRUZ I
AV. SÁVIO GAMA
SANTA CRUZ II
AMPARO
RETIRO III
AV. PAULISTA
MARIANA TORRES
NOVA JERUSALÉM (S. ISABEL)
SANTA RITA DE JACUTINGA
COQUEIROS
SANTA CRUZ III
VILA BRASÍLIA
AÇUDE I
FAZENDA UNIÃO
BETEL (STA. RITA DE CÁSSIA)
BELO HORIZONTE
AÇUDE IV
AÇUDE II
NOVA BRASÍLIA
MONTE ALEGRE
AÇUDE III
BELMONTE I
JARDIM BELMONTE
DIVINÉIA I
BEIRA RIO
DIVISA II
MONTE SINAI
SIDERLÂNDIA
BOAS NOVAS
DIVINÉIA II
GILGAL (SANTA ROSA)
BELMONTE II

ÁGUA LIMPA
EBENÉZER (ST. AGOSTINHO)
RAMÁ (SÃO LUIS)
CANDELÁRIA
MORRO CAVIANA
ILHA PARQUE
MONTE HOREBE
MONTE TABOR
NITERÓI
AERO CLUBE
VOLTA GRANDE
BETESDA
VILA HARMONIA
LOTEAMENTO UNIÃO
VILA AMERICANA
VILA RICA
CALIFÓRNIA
BAIRRO FÁTIMA
MANAIM (S. LUIS DA BARRA)
CALIFÓRNIA II
BOA VISTA DA BARRA
PEDREIRA
RECANTO DAS MINAS
DOM BOSCO
CAIEIRAS
NOVA PRIMAVERA I
JARDIM VILA RICA
TANCREDO NEVES
COROADOS
NOVA PRIMAVERA II
RIO DAS FLORES
MORRO DA PAZ
SIDERÓPOLIS
VOLDAC
CAILÂNDIA
NEUZA BRIZOLA
MONTE CASTELO

NOVE DE ABRIL
KM 100
BOA VISTA II
MISPÁ (STA. RITA DA DUTRA)
PARQUE DAS GARÇAS
BOA VISTA I
ROMA II
ANTONIO ROCHA
BOA VISTA III
GETULÂNDIA
JARDIM REDENTOR
MANGUEIRA
EUCALIPTAL
BAIRRO 208
CANAÃ (SÃO CARLOS)
JARDIM GUANABARA
MONTE HERMOM (M. S. CARLOS)
GEREZIM (SANTA INÊS)
MONTE MORIÁ
PONTE ALTA
VILA ELMIRA I
PARAÍSO I
RECANTO DO SOL
VILA ELMIRA II
CAJUEIRO
PARAÍSO II
JARDIM PONTE ALTA
EFRAIM (SÃO CRISTÓVÃO)

~
Programaçao
Quinta-feira

18/05 - 19h

• Preletora •
Pastora Keila Ferreira (AdBrás/SP)
• Igrejas filiadas •
Pinheiral, Bananal

Sexta-feira

19/05 - 19h

• Preletora •
Missª Venicia Porto (ADNI/RJ)
• Cantora •
Elaine Martins (AdMadureira/RJ)
• Igrejas filiadas •
Itatiaia , Vassouras, Rio Claro
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Sábado

20/05 - a partir das 15h

• Preletoras •
Dcsa. Claudia Moreira (CADEVRE)
Dcsa. Flávia Veloso Diniz (CADEVRE/BM)
• Participação Especial •
Grupo Profético Soul (RJ)
Regentes da CIBEADEVRE.
• Igrejas filiadas •
Barra Mansa, Paraíba do Sul,
Queluz, Pirai, Três Rios

Domingo

21/05 - a partir das 15h
• Preletoras •
Missª Cleusa Duarte (CADEVRE/Quatis)
Missª Camila Barros (ADVEC/RJ)
• Participação Especial •
Grupo Aliança
• Igrejas filiadas •
Quatis
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