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JUSTIFICATIVA - PL 0582/2019 
A Irmã WANDA FREIRE DA COSTA, foi uma grande líder feminina da Igreja 

Assembleia de Deus no Brasil. Coordenava toda a atividade social e assistencial da 
Assembleia de Deus no Brasil. Preside a Ação Social, que assiste alguns milhares de famílias 
carentes e necessitadas. Estas famílias são atendidas, em suas necessidades básicas, de 
alimentos, de assistência médico-hospitalar, de educação, entre outras. Prestou relevantes 
serviços à cidade de São Paulo e ao País. 

A Sr. Wanda Freire Costa foi professora em Fortaleza - CE, lecionando até seu 
casamento, em 14-01-53. Sob a orientação de Deus mudam para São Paulo, em 14-02-54. 
Dessa união feliz com o Pr. José Wellington, Deus lhes deu 4 filhos e2 filhas Pr. Jose 
Wellington Costa Junior, Casado com Lidia , tendo 3 filhos, Jose Wellington Neto, Aline e 
Leonardo. Membro do Conselho Administrativo da CPAD, atuando como 1º Secretário da 
Diretoria, 3º Vice-presidente da Confradesp, Pastor Auxiliar do Setor de Guarulhos, setor que 
conta com 43 subcongregações, Membro da Diretoria do Ceifeiros em Chamas, atuando Como 
1º Tesoureiro, atua também na área administrativa da Igreja sede-Belém. Pr. Paulo Roberto da 
Costa, casado com Léa, tendo 2 filhes Vanessa Cristina e Christiane, pastoreando atualmente 
a igreja de Campinas, foi por 8 anos enviado missionário em solo Norte-americano das cidade 
de Los Angeles-CA. Samuel Freire da Costa, casado com Sonia, tendo 3 filhos Filipe, Priscilla 
e Samuel Jr., é médico e professo da Escola Dominical. Pr. Joe Freire da Costa, casado com 
Meibel, tendo 3 filhos Joe Jr., Michelle e Hellen, é o pastor da Igreja brasileira na cidade de 
Miami-EUA, sendo também o 2º Tesoureiro da igreja. Marta Maria Freire da Costa, casada com 
Luiz Costa, funcionária do Tribunal de Contas, Administradora de Empresas, bacharela em 
Letras é responsava, pelo Departamento infantil da igreja sede, e assessora o presidente da 
igreja. Rute Freire da Costa, casado com Adauto, tendo 3 filhos - Vinícius, Paulo Henrique e 
Vivian, é psicóloga, trabalha junto aos casais da igreja, na realização de cultos familiares. A 
irmã Wanda sempre foi ajudadora de seu esposo cooperando como coordenadora do Circulo 
de Oração, trabalho realizado com as irmãs nos cultos de oração durante a semana como 
atalaias da obra do Senhor. Desenvolveu também um árduo ministério no campo do Serviço 
Social, atendendo, famílias carentes e doentes, providenciando alimentos, internação, cadeiras 
de rodas, etc, procurando com amor amenizar a dor dos necessitados. Atua junto as esposas 
dos ministros evangélicas das Assembleias de Deus como presidente da UNEMAD - União 
Nacional das Esposas de Ministros das Assembleias de Deus. 
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