
O Jubileu 
Este livro está a venda na Sede e Congregações, pois no mesmo 
encontra-se a história da igreja, desde a fundação até o presente, com 
fotos atualizadas. Conhecerão desde o primeiro pastor presidente até o 
atual, e também com larga reportagem do evangelismo no sistema 
carcerário.  Ajude a obra no presídio adquirindo o livro “O JUBILEU”. 
Informações: Miss. Núbia (21) 96432-0595   Ir. Patrício 2661-5190 
 

OFICINA DO NALDO 
Serviços Automotivos 

Serviços de Lanternagem e Pintura – Polimento Cristalizado 
Aceitamos Cartões – Uber e Taxi com 20% de desconto 

Orçamento Gratuito no Local 
99368-6074    -    99337-8520 (WhatsApp) 

Rua Antonio Austregesilo, nº 2 – Inhaúma – Rio de Janeiro - RJ 
 

PASTORES Aniversariantes da ADTS - JANEIRO 
O Pastor presidente Célio Teixeira Jorge, juntamente com sua diretoria, 
parabeniza os PASTORES aniversariantes do mês de JANEIRO, 

desejando as mais abundantes bênçãos de Deus. 
ANCHIETA- Renato Francisco dos Santos (dia 26);  
BOASSU- Robson da Silva Rosa (dia 11);  
ITUMBIARA- Marcelo da Silva Santos (dia 17);  
JOSÉ RAYDAN- Marcos Antonio Soares Alves (dia 2);  
MATRIZ- Benevides José Prata (dia 1); Messias José de Freitas (dia 2); 
Carlos Henrique Ferreira da Silva (dia 18); Marcelo Oliveira de Souza 
(dia 22);  
MAUÁ/JD DA PAZ- Daniel Ribeiro da Silva (dia 20);  
MIRANDA VAREJÃO- Elson Lopes Martins (dia 27);  
PADRE FIALHO- José Luiz da Silva (dia 23);  
PARADA MORABI- Ronaldo Justino Carvalho (dia 9);  
PARQUE ACARI- Marcelo Rodrigues Paiva (dia 4). 
 

Vigílias nas Congregações 
2º sexta-feira, dia 11/01:  Geriz im.  
 

 
Cultos da Juventude 

2° sábado, dia 08/03: Águia de Ouro, Engenho Novo, Gerizim, Honório 
Gurgel, Jacarezinho 1, Jardim Novo, Parque Acari e Senador Camará. 
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PROSSIGO PARA O ALVO 

Leitura Alternada  –  Fp.  3.12-16 
 

Pau lo  emprega a ana log ia de um corredor  para descrever  o 

amadurec imento  espir it ua l do  cr ist ão.  O crente nã o a lcançou o seu 

objet ivo  de assemelhar -se a Cr isto (cf.  Vs.  20 -21) .  Porem co mo um 

at let a numa co rr ida,  ele deve cont inuar  a  buscar  is so .  Que esse deve  

ser  objet ivo  de cada cr ist ão , Rm.  8.28,  29; 2Ts.  2 .13 -15.  
 

1.  O Espírito Santo avisou a Paulo que a caminha da para o alvo  

seria com so frimento.  

1.1.  Ser ia ligado  em Jerusa lém.  At .  21.10,  11.  

1 .2.  Rogaram a Pau lo  que não  subisse a Jerusa lém.  At .  21.12.  

1 .3.  Estou pronto  não só  para ser  preso , mas at é morrer  pelo  

Nome do  Senhor  Jesus.  At .  21.13 . 
 

2.  Cumpriu-se a profecia .  

2 .1 .  Pau lo  fo i agarrado  pelos judeus.  At .  21. 27 -28.  

2 .2.  Arrast aram para fo ra do t emplo .  At .  21.30 -32. 

2 .3.  Fo i aco rrentado  com duas cade ias.  At .  21.33 -37.  

2 .4.  Pau lo  apresenta a sua defesa.  At .  22.1 -21.  
 

3.  Esquecendo das coisas que para trás fi cam:  

3.1.  Ficou para t rás momentos bons.  

3 .2.  Fico u para t rás os so fr imentos.  

3 .3.  Ficou para t rás o  esp inho  na carne.  

3 .4.  Ficou para t rás as pr isões.  

3 .5.  Ele cont inuou para o  alvo .  
 

Quer idos ir mãos,  não  impor t a o que você e eu passamos,  se ja bo m,  

ou ruim,  po rque ouve mo mento de bênçãos,  momento de ca lunia,  

mo mento de enfer midade,  momento de angust ia ,  mo mento de 

desprezo .  Faremos o  seguint e,  esqueceremos tudo  que ficou para 

t rás e pross igamos para o  alvo .  Amém.  
 

Pastor presidente Célio Teixeira Jorge  
 

 
 

Divisa do Pastoral (Ec 9.8) "Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e 

nunca falte o óleo sobre a tua cabeça”.  

 

 

 



Reunião de Obreiros e Irmãs da União Feminina 
2° Domingo de Janeiro 

O pastor presidente Célio Teixeira Jorge convoca todos os obreiros, para 
a primeira Reunião do ano de 2019, no dia 13 de janeiro, a partir das 

9h. Haverá também uma reunião com as esposas de obreiros e todas as 
irmãs da União Feminina. 
 
 

16ª Escola Bíblica da ADTS 
Data: de 2 a 7 de abril de 2019 – Local: Sede. 

Em breve estaremos anunciando o tema e os subtemas. 
 
 

"Vem cear", o Mestre chama - "vem cear" 
Lembramos aos amados irmãos que na próxima terça-feira, dia 15 de 
janeiro, estaremos celebrando a Santa Ceia logo após o Culto 
Doutrinário. 
 
 

Congregações Convocadas Para o Culto Doutrinário 
08/01 Terça-feira - Colégio e Vale do Jordão 

15/01 Terça-feira - Santa Ceia - Éden, Irajá e Jardim Novo 

22/01 Terça-feira - Rainha Ester e Gerizim 
 

 

Culto de Libertação na ADTS Inhaúma 
Campanha: Família – Projeto de Deus       Texto: Josué 24.14,15 
- Você está convidado – Venha orar pela sua família. 
Todas as quartas-feiras, a partir das 19h. 
 

 

Oração Com Imposição de Mãos 
Orações de causas impossíveis, problemas na família, financeiros, 
drogas, libertação, cura de enfermidades, etc. Em nossa Matriz todas as 
quintas-feiras, das 10h às 17h, com o pastor Israel, irmão Ubirajara e 
irmã Mirian. 
 

 

Orações Que Acontecem na Sede: 
Terça feira – às 15h            Quinta feira – às 9h                Sábado – às 9h 
Obs.: Oração Matutina – (De segunda a sexta de 6h às 7h) 
Ajude essa obra, Deus te recompensará!!! 
 

Calendário de Eventos no Campo 
FEVEREIRO 

03 Santa Ceia 

06 Consagração e jejum com separação, na Sede. 

11-17 Aniversário ADTS em Belford Roxo 

21 Reunião com as irmãs do Círculo de Oração 

21-24 Aniversário ADTS em Coelho Neto 2 

23 Reunião com Dirigentes de Congregações 
 

 
Atenção todos os irmãos da Matriz 

A Secretaria está fazendo um recadastramento e para isso, pede a todos 
os membros da Matriz que já foram recebidos e NUNCA fizeram seus 
cadastros na Secretaria e/ou NUNCA receberam carteira de membro, 
que procure a secretaria para regularizar a sua situação. Se houver 
algum irmão de Congregação nessa mesma situação, procure seu 
Dirigente. 
 
 
 
 

Agenda da Congregação: Jacarezinho 2 
para janeiro/2019 

 
Todas as Sextas feiras – Consagração, as 09h 

 
Próximo Sábado – dia 12 –  Consagração da União Feminina, as 09h 

Culto da União Feminina, as 19h 
 

Quarta feira – dia 16 – Culto do Evangelismo em Ação, as 19h 
 

3º Sábado – dia 19 –  Consagração dos Jovens, as 09h 
Culto dos Jovens, as 19h 

 
Quarta feira – dia 30 – Culto das Crianças, as 19h 

Tema: A Armadura de Deus 
 

1º de fevereiro, as 23h – VIGILIA. 
 
 


