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A Igreja do Evangelho Quadrangular é, sem 
dúvidas, um dos maiores ministérios unidos 
do Brasil, com mais de 18 mil portas abertas e 
mais de 40 mil membros do ministério. Dados 
do IBGE, apontam que mais de três milhões 
de membros recebem o evangelho completo: 
Jesus salva, Batiza no Espírito Santo, Cura e 
um dia Voltará.
Presente em mais de 150 países, a Igreja 
Quadrangular Brasileira, apesar de ter 
apenas 68 anos, é também uma das maiores 
Igrejas Quadrangulares do mundo.

“E sabemos que todas 
as coisas contribuem 
juntamente para 
o bem daqueles 
que amam a Deus, 
daqueles que são 
chamados segundo o 
seu propósito.”

(Romanos 8:28)
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Momento em que Pr. Mario 
de Oliveira presenteia Rev. 
Glenn Burris - Presidente da 
Quadrangular Americana e Vice 
Presidente do Conselho Global- 
com a bandeira do Brasil.

Pr. mario de oliveira 
é convidado para 
ser membro efetivo 
do Conselho Global
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Por decisão do Conselho 
Nacional e do presidente 
da Igreja do Evangelho 
Quadrangular do Brasil, Rev. 
Mario de Oliveira, o Conselho 
Nacional aceitou participar de 
uma reunião com o Conselho 
Global, nos Estados Unidos.
O encontro foi marcado por 
uma recepção à comitiva 
do Brasil realizado no dia 
23 de janeiro, oferecida de 
forma altruísta pelos líderes 
globais da IEQ.
A reunião aconteceu no dia 24 
de janeiro de 2019, na cidade 
de Miami e reuniu o Conselho 
Nacional de Diretores do Brasil, 
composto pelo Presidente 
Nacional, Conselheiros, 
Secretários e Assessores, e 
o Conselho Global da Igreja 
do Evangelho Quadrangular, 
também composto pelo seu 
presidente, e presidente da 
IEQ no Sirilanka, seu vice-
presidente e Líder Nacional 
da Igreja Americana, além dos 
demais membros do Conselho 
Global e líderes de Conselhos 
Regionais das Américas, 
Europa, África e Ásia.
Neste encontro, que se 
tornou um momento histórico, 
houve grandes momentos de 
comunhão espiritual, entre 
eles, a ministração da Santa 
Ceia. O Rev Glenn Burris Jr, 

vice-presidente do Conselho 
Global e presidente da IEQ 
nos EUA, pôde conhecer 
todos os trabalhos e ações 
sociais realizados pela Igreja 
Quadrangular Brasileira 
nestes 68 anos. 
O Rev. Mario de Oliveira, 
aproveitou a ocasião e contou 
à todos sua trajetória e os 
anos dedicados ao ministério 
e a pregação do Evangelho. 
Com fotos e vídeos mostrou 
o Seminário de Avivamento 
que tem realizado por todo o 
Brasil, e ainda momentos de 
cura, batismo com o Espírito 
Santo e restauração que 
aconteceram na IEQ Brasileira, 
tudo para o alcance de almas 
e a expansão do Reino.
O presidente da Igreja 
Quadrangular Brasileira 
também apresentou 
a Doutrina da IEQ e 
reforçou os projetos, 
avanços e atividades que 
a Igreja Quadrangular 
tem realizado em todo 
o Brasil. Este encontro 
proporcionou conhecer os 
trabalhos evangelísticos e 
missionários realizados em 
todo território brasileiro. 
Missões que perpetuam o 
slogan de Aimee: alcançar 
o perdido a qualquer 
custo. 
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A ocasião foi propícia 
também para que a 
Pra. Bianca de Oliveira, 
Coordenadora de Mulheres 
no Brasil e esposa do 
Rev. Mario de Oliveira, 
apresentasse o Projeto 
Margarida e a Casa 
Margarida, e mostrasse 
dados de atendimentos, e 
do trabalho que os ônibus 
do projeto realizam em todo 
o território brasileiro. Ela 
ainda mostrou o trabalho 
desenvolvido com as 
crianças, uma forma de 
fortalecer a Doutrina IEQ 
desde a primeira infância.
O Rev. Gleen Burris, 
reconheceu de maneira 
enfática todo o trabalho 
e esforço da Igreja do 
Evangelho Quadrangular 
Brasileira, e recordou três 

palavras que foram ditas 
durante a apresentação da 
IEQ: “Honra, Lealdade e 
Fidelidade”. 
Em um ato de entendimento, 
o Rev. Gleen Burris se 
dirigiu ao Rev. Mario de 
Oliveira e pediu perdão 
por ações cometidas por 
eles, que não deveriam ter 
sido tomadas, já que essas 
ações causaram grandes 
transtornos para a Igreja 
Quadrangular Brasileira. 
Rev. Mario de Oliveira disse 
que errar é humano, mas 
perdoar é divino. As vozes 
embargadas e soluços de 
muitos no salão, descrevem 
a postura e atitude, que 
somente grandes líderes 
protagonizam, num 
momento de mútuo perdão 
e comunhão, selado 
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Sentados da esquerda para a direita: Felix Medouye (Nigéria), Glenn Burris (USA), Leslie Keegel (Siri Lanka 
e Presidente do Conselho Global) Pra. Bianca e Pr. Mario de Oliveira e Hanny Mandey (Indonésia). E em pé 
Conselheiros Nacionais, Presidentes de Estado e Secretários da IEQ Brasil.
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posteriormente na oração do Rev. Leslei, presidente do 
Conselho Global, e do Rev. Mario de Oliveira. (Salmo 133)
A reunião terminou com momentos marcantes para as duas 
nações. O Rev. Mario de Oliveira, entregou uma bandeira do 
Brasil ao Rev. Gleen Burris Jr, e este, por sua vez, entregou 
uma bandeira dos EUA ao Rev. Mario de Oliveira, em um 
compromisso mútuo de intercessão e unidade.
Para selar esta aliança, o Rev. Mario de Oliveira ainda foi 
convidado, pelo Rev. Gleen Burris, pela importância da 
Igreja do Evangelho Quadrangular Brasileira, a fazer parte, 
como membro efetivo, do Conselho Global, e a participar da 
próxima reunião em Nashville, Tennessee. 5



6

A Convenção Nacional da Igreja do 
Evangelho Quadrangular é um momento 
especial reservado para que o Ministério 
Quadrangular se reúna de Norte a Sul 
do país, para adquirir treinamentos e 
diretrizes de trabalho, mas principalmente 
para receber da parte de Deus 
restauração, edificação, cura, através de 
ministrações da Palavra de Deus, e ainda 
desfrutar de um momento de comunhão 
com os amigos de ministério.
A cada ano, o Conselho Nacional de 
Diretores tem trabalho para trazer 
inovações e melhorias oferecendo à 
Família Quadrangular o melhor em 
estrutura, organização e conteúdo.

68ª 
Convenção 
Nacional
Escola de 
Sabedoria
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Em abril de 2019 acontecerá 
a 68ª Convenção Nacional, 
na cidade de Itajaí – Santa 
Catarina, e ocorrerá em 
duas etapas para que possa 
atender um número ainda 
maior de pastores e líderes 
com o diferencial este ano 
de abrir novas inscrições 
para membresia para que 
todos possam receber o 
melhor de Deus. Participem 
deste que é o maior evento 
da Igreja Quadrangular.
Neste ano, teremos 
ministrações poderosas com 
preletores vindo de todo Brasil 
e exterior, apresentações 
teatrais, muito louvor e 
adoração com músicos e 
cantores do Talento 4 da IEQ.
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Espaço 
KIDS
Para nossas crianças teremos 
o Espaço KIDS – Escolinha 
de Sabedoria, um espaço 
especialmente preparado para 
recebê-las com segurança e 
conforto, onde elas poderão 
aprender da Palavra de Deus 
de forma lúdica e divertida 
com monitores devidamente 
capacitados.
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Para garantir sua vaga é necessário fazer o 
cadastro de seu filho (a) no momento de 

sua inscrição através do site
www.convencaoieq.com.br
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EXPOIEQ
Durante a 68ª Convenção Nacional, você, 
pastor, encontrará produtos oficiais e de 
qualidade para sua igreja.
Todas as empresas participantes estão 
em conformidade com o Departamento de 
Marcas da IEQ para que possam trazer até 
você o melhor.
Não compre produtos não licenciados, 
aguarde e confira na Convenção Nacional 
2019 todas as promoções e oportunidades 
que estão sendo preparadas para você.
Caso você deseje expor na Convenção Nacional 
2019, entre em contato com o responsável.
Mais informações sobre como expor na 
ExpoIEQ Nacional e Estadual:
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DMPI - Departamento de Marcas e Propriedade Intelectual 
Richard Tomal (11) 3226-3131 ramal 141, pelo celular 
(11) 95388-0382 ou ainda pelo e-mail: marcas@sgaf.org.br
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Cuidando do 
corpo, alma e 

espírito
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Os ônibus dos Projetos Lucas 
e Margarida estarão durante 

toda a 68ª Convenção 
Nacional oferecendo 

atendimento médico e 
odontológico, e realizando 
exames de mamografia e 

eletrocardiograma para os 
convencionais.

Fique atento aos horários 
de atendimento que serão 

disponibilizados no local do evento.   
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Os membros do ministério deverão se inscrever 
na 68ª Convenção Nacional, com observância 
da data determinada na circular convocatória. 
Conforme institui o Estatuto da IEQ em seu 
inciso IX, artigo 24, dentre outros requisitos para 
o exercício do ministério estabelece que: Artigo 
24 – São requeridos dos membros do Ministério: 
IX – comparecimento às Convenções, acatando 
as suas resoluções.
O membro do ministério que não puder 
comparecer à Convenção Nacional deverá 
justificar a sua ausência no ato da inscrição.

Haverá confirmação de presença na 68ª 
Convenção Nacional através do nosso sistema 
de controle. Será obrigatória a apresentação 
de documento com foto e do crachá. 

REGIMENTO INTERNO DA IGREJA DO 
EVANGELHO QUADRANGULAR
Artigo 43 – Parágrafo 4º - O membro do 
ministério ausente a três Convenções Estaduais 
ou Nacionais consecutivas e faltoso há mais 
de seis meses às reuniões da sua Região ou 
Campo Missionário, sem a apresentação das 
necessárias justificativas, configura abandono 
ao Ministério e às suas funções. Cabe o 
Superintendente Regional ou ao Diretor de 
Campo, constatado o abandono, oficiar ao 
Conselho Estadual ou ao  Supervisor Estadual, 
que se reportará oficialmente ao Conselho 
Nacional de Diretores, que determinará 
a exclusão do nome do abandonador do 
Cadastro Ministerial Ativo, transferindo-o para o 
Cadastro Ministerial Inativo.

JUSTIFICATIVA

Horários de 
Programação
Fique atento aos horários de 
início de cada período, não 
se atrase e desfrute de tudo 
que está sendo preparado 
especialmente para você.

Etapa 1: De 03 a 05 de abril  
Etapa 2: De 09 a 11 de abril

Manhãs: Das 8h20 às 13h
Noites: Das 17h50 às 22h

Caso tenha justificado sua ausência e queira 
confirmar presença, acesse seu cadastro de 
inscrição e altere sua opção de participação.

Atenção Superintendente!
Após o término de sua etapa, você 
terá disponível a lista de presença dos 
membros do ministério de sua região na 68ª 
Convenção Nacional, através do seu acesso 
no site www.sgaf.org.br.
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Nova unidade 
móvel do 

Projeto 
Margarida

O Projeto Margarida é mais um projeto social 
da Igreja do Evangelho Quadrangular que visa o 
cuidado e a prevenção com a saúde da mulher.

No Brasil, foram estimados aproximadamente 
165.810 novos casos de câncer em 2018, entre 

eles 59.600 são de mama.
Preocupada com estes dados alarmantes, 

a IEQ inaugurou em outubro de 2014 o 
Projeto Margarida que já realizou mais de 

140 atendimentos, visitou 84 municípios e 12 
estados, realizando mais de 15 mil exames em 

todo o Brasil.
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O Projeto lançou no mês de 
janeiro de 2019 sua segunda 
unidade móvel, equipada com 
aparelhos de mamografia 
e eletrocardiograma de 
última geração totalmente 
estruturado para atender a 
população de forma gratuita e 
integralmente subsidiado pela 
Igreja Quadrangular. Podemos 
nos alegrar com mais esta 
conquista da IEQ no Brasil.
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