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Apresento ao ministério Quadrangular a Academia Julio de Oliveira Rosa, nascida
da parceria do CED/PR com a Faculdade TUPY-SOCIESC de Curitiba, com o
objetivo de oferecer suporte educacional às nossas igrejas no estado, visando a
proposta de formação secular a pastores e membros interssados.
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PREZADO (A) LEITOR (A),
A Folha Quadrangular é o jornal
oficial do Conselho Estadual da
Igreja do Evangelho Quadrangular no
Paraná. Nosso objetivo através deste
canal de comunicação é informar não
somente os pastores, líderes e membros
da igreja, mas a toda comunidade as
ações desta instituição e também levar
informações sobre assuntos relevantes
para todo cidadão.
Nosso desejo é que a leitura deste
jornal seja uma benção para você leitor,
trazendo edificação e crescimento
para sua vida e também seja um canal
comunicador do amor de Cristo.
Nesta edição você encontrará
as notícias sobre as últimas ações
da Igreja Quadrangular no Paraná e
matérias com temas atuais e relevantes
para a comunidade.
Pr. Paulo Sérgio Moreira
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Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos
apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim
as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia.
Atos 16.4-5 (NVI)

Quando olhamos para as Escrituras e
estudamos a história da igreja vemos que,
desde a sua constituição como instituição
divina na terra, há uma crescente
necessidade de organização, liderança e
ordem em sua estrutura.
O livro de Atos revela que, no início da
era cristã, a igreja primitiva experimentou
um significativo crescimento depois de se
estruturar e distribuir funções entre líderes,
pastores e diáconos. No entanto, a Bíblia
aponta que nesse processo de expansão
começaram a surgir conflitos internos na
obra, uma vez que, ao ser fundada em
diversos lugares e através de diferentes
pessoas, as ideias começaram a divergir,
sendo então necessário um ajuste na
visão, para que não houvesse julgamentos
desnecessários e nem jugos de divisão no
corpo.
Foi assim que líderes revestidos do
Espírito Santo, fundamentando decisões nos
princípios legados por Cristo, conseguiram
estabelecer uma base sólida para o
crescimento espiritual e amadurecimento

dos cristãos. O reflexo de tal ação está
descrito em Atos 16.4-5, onde vemos as
igrejas caminhando em harmonia, coesão
e comunhão; perseverando na doutrina, na
fé e na oração; crescendo a cada dia.
Temos convicção de que a Bíblia é
o modelo autorizado por Deus para ser
seguido por sua igreja; dessa forma, não há
dúvidas de que também colheremos frutos
de fé, fortalecimento e expansão do reino
se caminharmos de mãos dadas, em uma
só visão.
De fato, a Igreja do Evangelho
Quadrangular do Paraná é atualmente uma
das maiores igrejas do estado; isso se deve
ao comprometimento de caminharmos
em amor e unidade. Nosso crescimento é
resultado de um ministério fundamentado
na revelação da Palavra do Senhor e
empenhado em uma soberana visão: levar
o Evangelho à toda a criatura, em todo o
Paraná.
Somos fruto da visão de Deus!

PREPARANDO O

FUTURO
PELA EDUCAÇÃO
“Ensina-me o bom
Em parceria com a Faculdade
senso e o conhecimento, pois TUPY-SOCIESCI de Curitiba,
confio em teus mandamentos.” estão sendo disponibilizados cursos
Salmos 119.66 universitários em três níveis:
técnico, graduação, com desconto
nos cursos presenciais na sede em
O conhecimento é tema Curitiba e EAD (Ensino a distância),
abordado ao longo de toda a Palavra monitorados através das Unidades
de Deus, inúmeros versículos trazem do Instituto Teológico Quadrangular
o valor do conhecimento e sua (ITA), no Paraná.
importância para a humanidade.
Dia 21 de janeiro aconteceu o
O conhecimento de Deus nos primeiro vestibular solidário, o qual
dá sabedoria e não nos isenta do concedeu diversas bolsas de estudo.
conhecimento “secular”, se é que
São diversos cursos oferecidos!
podemos assim denominar.
Administração;
Desenvolvemos
ministério Bacharelado:
Civil;
Engenharia
nas diversas áreas da sociedade Engenharia
e devemos estar aptos para tal Elétrica; Engenharia de Controle e
exercício, por isso a dedicação Automação; Engenharia Mecânica;
na capacitação profissional é tão Engenharia Química; Engenharia de
Produção.
importante.
Academia de Líderes
Julio de Oliveira Rosa nasceu
com o propósito de contrubuir para
capacitação e dar suporte educacional
às nossas igrejas no estado, visando
uma proposta de formação secular à
pastores e membros interessados.
A

Tecnologia: Eletrônica Industrial;
Fabricação Mecânica; Gestão da
Qualidade; Logística; Mecatrônica
Industrial; Polímeros; Processos
Químicos.
Em breve: Biomedicina e outros
cursos!

MAIORES INFORMAÇÕES
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA IEQ/PR
41.3213-3122 | seec.ieqpr@gmail.com
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“PROJETO DE CIDADANIA” DA IEQ REGISTRA
CRESCIMENTO NO PARANÁ
A Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ), através de seu
“Projeto de Cidadania”, tem incentivado seus membros a atuação em
todas as esferas do poder público. A ideia é fomentar a participação
de homens e mulheres de bem, tementes a Deus, que prezam pelos
valores da família e que estejam dispostos a fazer a diferença na
construção de uma sociedade melhor. E, graças a Deus, em 2016,
essa participação registrou vitória nas eleições municipais com a
eleição de 01 prefeito, 23 vereadores e 08 suplentes.
O secretario de Cidadania da IEQ no Paraná, o deputado
estadual Pr. Gilson de Souza, parabenizou os candidatos. “Parabéns
a todos os candidatos, eleitos, suplentes e não eleitos, pela coragem
e disposição em servir os cidadãos em seus municípios. Nosso país
tem passado por momentos complicados na política, mas, podemos
sim contribuir para a construção de uma sociedade melhor,

cumprindo a ordenança do Senhor Jesus em sermos o sal da terra e
a luz do mundo. Esse é o caminho que o nosso Projeto de Cidadania
está pautado”, frisou o deputado Pr. Gilson.
O presidente da IEQ no Paraná, Pr. Irineu Rodrigues,
também destacou o crescimento do projeto.
“Influenciar positivamente a sociedade é a
nossa missão como cristãos, por isso temos
incentivado a participação na política de
homens e mulheres da nossa IEQ, que temem
ao Senhor e defendem os valores da família.
Parabéns a todos que se dispuseram a fazer
a diferença na vida pública e muito obrigado
a todas as pessoas que apoiaram os nossos
representantes”, finalizou.
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CONFIRA ABAIXO OS

CANDIDATOS ELEITOS

VEREADOR

PREFEITO

CIDADE		

CANDIDATO

PARTIDO

CIDADE		

CANDIDATO

PARTIDO

Cascavel		

Celso Dalmolin

PR

Nova Esperança

Mauricio Gaona

DEM

Castro			Jovenil			PTN

Pato Branco		

Professor Moacir

PMDB

Carambeí		

Irmão Jeverson

PDT

Piraquara		Pastor Valdeci		SD

Colombo		

Pastor Jerçon 		

PSL

Ponta Grossa		

Pastor Ezequiel

PRB

Curitiba		

Dr. Wolmir Aguiar

PSC

Quedas do Iguaçu

João Carlos		

PSD

Dois Vizinhos		

Dr. Benini Junior

PRB

Rio Negro		

Dr. Rodrigo		

PSD

Fazenda R. Grande

Policial Batista

PMN

Santo A. do Caiuá

João Buchudo		

PSC

Flor da S. do Sul

Professor Chorna

PSC

São J. dos Pinhais

Pastor Gilmar		

PSC

Guaraqueçaba

Julhardy		 PSDB

Teixeira Soares

Professor Claudinei PMN

Jacarezinho		Pastor André		DEM

União da Vitória

Pastora Sandra

Marialva		

Luciano Grudi

PSC

Ventania		Juninho		PR

Morretes		

Pastor Deimeval

PTB

CIDADE		

CANDIDATO

PARTIDO

Rio Branco do Sul

Gibran Jonhsson

PSC

PSDB

6

L
CO

MISSÕES
A GRANDE COMISSÃO DE JERUSALÉM
ATÉ OS CONFINS

“Cruzada Nacional de Evangelização”
está em nossa história enquanto Igreja do
Evangelho Quadrangular no Brasil e assim
continua em nosso DNA.

Ô M B IA

Missões é a prioridade da igreja, ganhando
e fazendo discípulos em Jerusalém, Samaria,
Judéia e até os confins da terra (Atos 1.8).
A Secretaria Estadual de Missões (SEM),
órgão oficial do Conselho Estadual de Diretores da IEQ no Paraná
desenvolve diversos projetos missionários, dentre eles o Impacto
Internacional, sendo já a 8ª edição em janeiro de 2017.
O país alvo neste ano foi a Repúlica da Colômbia, localizado
na América do Sul, 29º país mais populoso do mundo e de lingua
oficial o espanhol.
Um povo muito hospitaleiro e sedendo da presença de Deus,
esse foi o quadro que a equipe de 54 missionários brasileiros
encontrou nessa nação. Os trabalhos foram realizados nas cidades
de Bogotá, Igabue e Villavicencio, alcançando a população através
de diversos trabalhos com adultos e crianças, comunicando o amor
de Cristo com muita criatividade.

1.299 		

Pessoas Evangelizadas

635

Pessoas aceitaram a Jesus
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MISSIONARTS
DONS E TALENTOS A SERVIÇO DO REINO

“Nosso ministério existe para
proclamar a Jesus Cristo com variedade
de formas, mas inegociabilidade de
conteúdo.” Autor Desconhecido

talentos a Secretaria Estadual de Missões
do Paraná realizou o primeiro “MISSION
ARTS”, curso de aperfeiçoamento na area de
artes em missões.

Nosso Deus é criativo! Basta olhar para
criação e a própria interação do Senhor com
o homem, sua essência é criativa! O homem
foi feito à sua imagem e semelhança, essa
essência faz parte de nós e portanto podemos
colocá-la a disposição do Senhor como
ferramenta para comunicar o seu amor.

Aconteceu entre os dias 20 e 25 de
janeiro, com a participação de 70 inscritos no
Centro de Treinamento Missionário (CTMQPR), onde receberam aperfeiçoamento nas
áreas de teatro, dança, música e infantil.

Se você deseja saber mais sobre os
treinamentos da Secretaria de Missões entre
Com o propósito de aprimorar e em contato:
capacitar a igreja no uso de seus dons e www.semparana.com.br | 41.3213-3117
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MÚSICA
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,
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