Aconteceu entre os dias, 18 a 20 de abril na Assembleia de Deus no Brás o CORAFESP (Congresso da
Oração e Ação Feminino do Estado de São Paulo) com a direção da pastora Keila Ferreira, presidente
da CIBEN.
O evento deste ano teve como tema "Servindo a Deus com frutos de excelência" baseado em Salmos
1:3 "Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo; e
as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará.
A abertura foi realizada pelo pastor Samuel Ferreira, presidente da Assembléia de Deus no Brás e
presidente da CONEMAD que saudou os presentes e falou da importância da realização do Congresso
e de se ter em um lar forte uma mulher de oração e ação.
A palavra de abertura foi trazida pelo pastor Carvalho Júnior, que também ministrou a palavra no
CORAFESP 2013. O louvor da noite foi ministrado pelo Brás Adoração, ministério de louvor da AD Brás e
artistas convidadas, como as cantoras Amanda Ferrari e Albertina Santiago.
O segundo dia do Congresso aconteceu em dois períodos: durante a tarde o louvor ficou com o Brás
Adoração, e as cantoras Eliã Oliveira e Amanda Ferrari, a palavra foi ministrada pela missionária Isa Reis.
No período da noite a ministração foi do pastor Flamarion Rolando e o louvor com Brás Adoração.
Dia de benção e mover de Deus tocando vidas.
O encerramento do evento, que aconteceu na manhã do domingo, teve o pastor Júnior Souza como
preletor e o louvor com Eliã Oliveira e Albertina Santiago e o Ministério de Louvor da Assembléia de Deus
no Brás, Brás Adoração.
Foram dias de comunhão, oração, unção e do poder de Deus agindo em cada mulher presente, dias
de louvar e exaltar ao Senhor e também de aprender mais da palavra para suas vidas, seus lares e seus
ministérios.
“Uma mulher que ora, além do sacrifício de conciliar o tempo, ela também precisa manter o seu
coração puro, adquirir conhecimento através da Palavra de Deus, se fortalecer espiritualmente, para
que suas orações sejam ouvidas e atendidas. Precisa mos orar e agir, é isso que aprendemos no
Congresso a ser uma mulher de oração e de ação” declara pastora Keila Ferreira.

