
MOÇÃO DE APLAUSO Nº 14 DE 05 DE SETEMBRO DE 2018.
Vereador PASTOR ELIAS FERREIRA

Requer encaminhamento  da MOÇÃO DE APLAUSO,  à
Confederação  de  Irmãs  Beneficentes  Evangélicas  da
Assembleia de Deus Ministério de Madureira Campo de
Anápolis  (CIBEA),  em  homenagem  aos  42  anos  de
existência, pela contribuição significativa no crescimento
espiritual, moral, educativo e cultural das famílias e pelos
relevantes serviços prestados na área social.

Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Anápolis:

O Vereador, requer a Vossa Excelência ouvida a casa, e na forma Regimental

propor  MOÇÃO DE APLAUSO, à Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas da

Assembleia  de  Deus  Ministério  de  Madureira  Campo  de  Anápolis  (CIBEA),  em

homenagem aos 42 anos de existência,  pela contribuição significativa no crescimento

espiritual, moral, educativo e cultural das famílias e pelos relevantes serviços prestados

na área social.

Aprovada a presente Moção de Aplausos, dê ciência aos homenageados.

N. Termos

P. Deferimento.

Sala de Sessões, em 05 de setembro de 2018.

 Pastor Elias Ferreira
Vereador e Presidente – PSDB Anápolis

3º Secretário da Mesa Diretora
Presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública



Justificativa

Em  sua  42ª  edição,  o  trabalho  das  mulheres  na  Igreja  Assembleia  de  Deus

Madureira em Anápolis,  sempre teve um papel  importante,  principalmente na área da

ação social.

O  papel  da  mulher  cristã  em  nossa  Igreja  começa  mesmo  junto  com a  sua

fundação. A primeira pessoa de Anápolis a fazer parte da Assembleia de Deus foi uma

mulher e isso nos enche de orgulho! No dia 20 de fevereiro de 1940, quando o saudoso

pioneiro Antônio Moreira pregou o Evangelho e fez o apelo, a irmã Antonieta de Freitas se

tornou a nossa primeira assembleiana na cidade.

Com  o  crescimento  da  Assembleia  de  Deus  do  Ministério  de  Madureira  em

Anápolis, vários departamentos se organizaram, dentre eles o trabalho da Sociedade de

Senhoras. Essas irmãs capacitadas por Deus expandiram-se de maneira maravilhosa,

criando confraternizações e outros eventos. Devido à crescente participação feminina nas

atividades da Igreja surgiu o Congresso de Mulheres, criado pelo Pastor Guilson Guilhard.

O  tempo  passou  e  o  evento  promovido  pelas  mulheres  continuou  a  crescer.

Vitórias foram alcançadas, vidas edificadas e transformadas pelo ensino da palavra e a

adoração a Deus.

Em 1997 o nosso Congresso de Mulheres passou a ser chamado Congresso de

Mulheres  Evangélicas  das  Assembleias  de  Deus em Anápolis,  o  COMEAD.  O tempo

passou e são incontáveis as bênçãos alcançadas neste grande encontro de mulheres.

Durante estes anos a organização da União Feminina esteve sob a liderança dedicada

ede mulheres como as irmãs Divina Louzada, Melquíades Gomes, Aures Lima Parreira,

Amélia Brandão, Maria do Espírito Santo, Magaly Silva, Regina Prado, Eliud Magalhães,

servas de Deus que deram seu tempo, força, amor e dedicação para este trabalho.

Em 2015, para se alinhar com o trabalho feminino desenvolvido pelo Ministério

Madureira em nível estadual e no País, A União Feminina e o COMEAD passaram a ser

conhecidos pela sigla CIBEA Anápolis (Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas

do Campo de Anápolis). O formato do Congresso de Mulheres também mudou, com a

implantação do Seminário Anual de Mulheres. Atualmente o CIBEA Anápolis é presidido

pela pastora Eliud Magalhães.



N. Termos

P. Deferimento.

Sala de Sessões, em 05 de setembro de 2018.

 Pastor Elias Ferreira
Vereador e Presidente – PSDB Anápolis

3º Secretário da Mesa Diretora
Presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública


