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Sou Nelson Francisco Pereira, Policial Militar. Em 2013, uma amiga chamada Eledi, 
falou-me do canal de TV Novo Tempo, onde existiam programas de estudo bíblico e 
onde eu poderia ter acesso à Bíblia Verdadeira. Então comecei a assistir aos programas, 
constatando que eles de fato, pregavam a Verdade. Naquela época, o Pastor Luís 
Gonçalves veio a Porto Alegre, apresentou-se na Casa do Gaúcho, e fez um programa 
maravilhoso que eu presenciei a convite da minha amiga Eledi. No sábado seguinte fui 
à Igreja Central onde me receberam muito bem. Em seguida, fui enviado à classe bíblica 
do professor Léo Richter, onde estudei a bíblia por 8 meses. Assim, em 23 de novembro 
de 2013 ocorreu meu batismo. Hoje, sou Diácono da Igreja Central, servindo nosso 
Deus vivo. 

Olá pessoas queridas desta Igreja! Meu nome é Ezilda. Eu conheci a Igreja Adventista 
através da Rede de TV Novo Tempo. Fiquei encantada com os ensinamentos do 
Pastor Luiz Gonçalves e do Pastor Arilton, e acabei me apaixonando pelas palavras de 
Jesus! Fiquei surpresa quando descobri o endereço da Igreja Central, pois eu já havia 
visto a Igreja antes, só não sabia que era Adventista do Sétimo Dia.  Foi então que 
passei a fazer caminhadas perto da Igreja, com o objetivo de entrar e assistir ao culto. 
Deu certo! Minhas caminhadas foram um sucesso! Iniciei então estudos bíblicos com 
o professor Leo e o Ronaldo, pessoas iluminadas. Que Deus os abençoe grandemente 
em todos os sentidos de suas vidas! Assim, no dia 12 de Dezembro de 2015, fui batiza-
da e posso dizer com toda a certeza que hoje já não sei mais viver sem Jesus! Hoje 
continuo me dedicando a Deus e a Jesus no terceiro ciclo do Discipulado.

Ezilda Concato



Novo!

 

Informações Importantes

Atenção corista! 
Não perca o nosso primeiro ensaio
 do ano! Será neste hoje, às 16h 
no Salão Jovem da Igreja Central.

 


