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Brasília 8 de julho de 2020
 
 
 
A Convenção dos Ministros Evangélicos de Brasília e Goiás 

na Pessoa de seu Presidente, Pr. Orcival Pereira Xavier
expressar publicamente e oferecer s
obreiros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em 
ministros e pastores da Convenção de Ministros das Assembleias de Deus de Mato 
Grosso – COMADEMAT e CGADB, e por fim aos amigos e familiares do Pastor  
Sebastião Rodrigues de Souza, tendo em vista sua passagem para a Glória neste 
08 de julho de 2020. 

 
Agradecemos ao bom Deus pela vida e obra manifesta em seu servo nestes 

89 anos de existência, e por todos
Assembleia de Deus de Brasília 
Bondoso Pai Celestial o galardoará em seu Grande Dia.  

 
Clamamos ao bom Deus que as Consolações do Espírito Santo alcancem o 

coração de cada familiar enlutado, lembrando
festa que se realiza nos Céus, e da satisfação do Pai na morte de seus Santos.

 
 
 

 

 

Área Especial Nº 08 Setor “D” Sul – Taguatinga Sul 
CNPJ: (MF) 00.103.242/0001-00     Pastor Presidente: Orcival Pereira Xavier

Fone (61) 3013-5500  -  3561-0558  /  E-mail: 

Brasília 8 de julho de 2020 

A Convenção dos Ministros Evangélicos de Brasília e Goiás 
na Pessoa de seu Presidente, Pr. Orcival Pereira Xavier, vem

e oferecer seus mais sinceros pesares aos irmãos e 
obreiros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Cuiabá e 
ministros e pastores da Convenção de Ministros das Assembleias de Deus de Mato 

CGADB, e por fim aos amigos e familiares do Pastor  
Sebastião Rodrigues de Souza, tendo em vista sua passagem para a Glória neste 

Agradecemos ao bom Deus pela vida e obra manifesta em seu servo nestes 
89 anos de existência, e por todos os préstimos dispensados a COMADEBG e a 
Assembleia de Deus de Brasília – ADEB. Nisto temos por certo que o Poderoso e 
Bondoso Pai Celestial o galardoará em seu Grande Dia.   

Clamamos ao bom Deus que as Consolações do Espírito Santo alcancem o 
ada familiar enlutado, lembrando-os da convicção genuína da grande 

festa que se realiza nos Céus, e da satisfação do Pai na morte de seus Santos.

 
Pr. Orcival Pereira Xavier

Presidente da ADEB e COMADEBG
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A Convenção dos Ministros Evangélicos de Brasília e Goiás - COMADEBG, 
vem com consternação 

us mais sinceros pesares aos irmãos e 
Cuiabá e Mato Grosso, e aos 

ministros e pastores da Convenção de Ministros das Assembleias de Deus de Mato 
CGADB, e por fim aos amigos e familiares do Pastor  

Sebastião Rodrigues de Souza, tendo em vista sua passagem para a Glória neste 

Agradecemos ao bom Deus pela vida e obra manifesta em seu servo nestes 
os préstimos dispensados a COMADEBG e a 

ADEB. Nisto temos por certo que o Poderoso e 

Clamamos ao bom Deus que as Consolações do Espírito Santo alcancem o 
os da convicção genuína da grande 

festa que se realiza nos Céus, e da satisfação do Pai na morte de seus Santos. 

Pr. Orcival Pereira Xavier 
Presidente da ADEB e COMADEBG 


