Os Pilares da Igreja
Se não fosse Deus na vida dos homens, então o que seria deles?
Certamente procurariam firmar a guerra em vez da paz,
Caluniariam uns aos outros sem prever a punição,
Trairiam a Deus, como se inocente fosse e rejeitariam seu perdão.
Deus que é o Senhor, o poderoso e supremo,
Deus juiz dos mortos e juiz dos vivos,
Deus advogado das causas impossíveis,
Deus Senhor dos homens, autor da criação,
Deus arquiteto da Plenitude para uma nova geração.
Igreja santa, firmada no alicerce da palavra de Deus,
Palavra que purifica a alma do impuro,
Palavra penetrante no coração do homem duro,
Palavra que manifesta a voz do Espírito Santo,
Palavra de Deus, luz, segurança e paz para qualquer caminhante.
Assembleia dos santos, estruturada pela oração,
Oração de intercessão uns pelo outros, oração que move a mão de Deus,
Oração, instrumento de acesso direto com o trono da glória, adoração,
Oração, forma perfeita para pedir e receber o favor imerecido da parte de Deus, benção.
Ministério da renúncia ao apego material,
Ministério profético da benção celestial,
Ministério solícito com a causa social,
Ministério unido pelo amor fraternal.
Plenitude, ápice do amor de Deus,
Amor que renasceu no coração dos filhos teus,
Amor de aparência nova, mas firme como o vôo da águia,
Amor que avança horizontes e acerta o coração e a alma,
Amor que sofre quando um irmão parte e se alegra ao vê-lo retornar,
ADEMP, amor de 10 anos é um prazer de saudar.
Os obreiros do campo te saúdam, por sentirem acolhidos por ti,
Os idosos te cumprimentam, porque se renovam na tua força,
As crianças são felizes por aprenderem a te servir,
Os jovens e os adultos zelam pelo nome dado a ti,
Todos os plenos são gratos a Deus pela igreja existir.
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