Agenda da UFADETS
 Escala dos cultos de 4ª quinta-feira do mês, na Sede:
13/12 – Águia de Ouro
 Estamos vendendo DVDS de FOTOS do 20º Congresso.
4 dias (quinta a domingo) separados no valor de R$ 5,00 cada.
Completo no valor de R$ 15,00
Atenção: O culto feminino do dia 27 de dezembro passou para o dia 13 de
dezembro, (quinta-feira) às 19h.
É o último culto feminino do ano, venham agradecer a Deus.
Dia 20 de dezembro, (quinta-feira), Consagração – Confraternização - 9h
 PEDIMOS A COLABORAÇÃO DE FRUTAS
 AMIGO OCULTO VALOR R$ 10,00

PASTORES Aniversariantes da ADTS - DEZEMBRO
O Pastor presidente Célio Teixeira Jorge, juntamente com sua diretoria,
parabeniza os PASTORES aniversariantes do mês de DEZEMBRO,
desejando as mais abundantes bênçãos de Deus.
BELFORD-ROXO- Nascimento Tavares Fortes (dia 25);
CAITUBA- Adriano Ramos Barreto (dia 20);
COELHO NETO- Eli Belísio de Melo (dia 3);
JARDIM NOVO- Luis de Jesus (dia 5);
MATRIZ- Carlos Alberto de Oliveira Fonseca (dia 2); Gideão José do
Nascimento (dia 6); Antonio Portugal Martins (dia 13); Fernando Benigno
Lopes de Souza (dia 14); Marcelo Evangelista de Oliveira (dia 15); Ivan
Pimentel Chaves (dia 19); Valdir de Souza Gomes (dia 21); Natanael
Martins de Freitas (dia 23);
SANTA MARIA DO SUAÇUÍ- Victorio Octaviano (dia 3).

O Jubileu
Este livro está a venda na Sede e Congregações, pois no mesmo encontrase 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
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O NASCIM ENTO DE JESUS CRISTO
Le itura Alte rnada: Lc 2.1 -7; M t 1.18 -25
1. Que diz as Es crituras s obre o nas cime nto de Je s us
Cris to?
1.1. M aria e s tava de s pos ada com Jos é . O noivado
judaico e ra uma união s e me lhante ao cas ame nto
mode rno. Para pôr fim ao noivado e ra ne ce s s ário
divórcio. v19; Lc 2.5
1.2. Achou-s e grávida pe lo Es pírito Santo. v20,23; Lc
1.1.26 -35
1.3. Jos é s e ndo jus to, re s olve u de ixa-la s e cre tame nte
(M t 1.19). A pe na le gal para e s s e tipo de adulté rio
e ra o ape dre jame nto (Dt 22.23 -24; Gn 6.9). De ixála s e cre tame nte s e ria um divórcio le gal. M t 19.8,9;
Dt 24.1 -4
1.4. Lhe apare ce u e m s onho um anjo (M t 1.20). M ate us
fala de s onhos re ve ladore s . v20; M t 2.12,13,19,22
1.5. Je s us (M t 1.21), o nome de fato s ignifica Salvador.
1.6. A virge m conce be rá (M t 1.23), o te rmo he braico
pre s e nte e m Is 7.14 s ignifica “virge m” ou “s e rva”,
mas M ate us , corre tame nte , dis s e que e ra virge m.
1.7. Jos é re ce be u M aria, s ua mulhe r. M t 1.24; Lc 2.5, e
quando o anjo falou, e le obe de c e u.
2. Qual a lição prática que tiramos para as nos s as vidas :
2.1. Que te m cois as que não e nte nde mos na hora, s ó
de pois .
2.2. Cois as do Es pírito Santo de ve mos ace itar.
2.3. De ve mos agir como Jos é , e s e r jus to.
2.4. Que De us re ve la como Ele que r.
Continua...

...continuação
2.5. Crê e m Je s us como Salvador.
2.6. Crê que De us faz milagre s , que ve rdade irame nte
M aria e ra virge m.
Que ridos , um Fe liz Natal a todos e B oas Entradas e m 2019,
che io de ale gria. Amé m.

Vigília na ADTS Jacarezinho 1
Dia 14 de dezembro, a partir das 23h. Tema: Desperta, tu que dorme.
(Ef 5.14)

31º Aniversário da ADTS Lote XV
Dias 14 e 15 de dezembro, a partir das 19h.
Tema: “Edificando a igreja sobre a rocha” – Mt 16.18

Pastor presidente Célio Teixeira Jorge
Pr. Melquisedek Coelho Leão (2º vice -presidente)

Diretores de Departamentos

Solicitamos
aos Diretores
Diretoras
de Departamentos,
que vestes,
ficarãoe no
Divisa do Pastoral
(Ec 9.8)e "Em
todo tempo
sejam alvas as tuas
cargo
ano sobre
de 2019,
confirmem ou apresentem as devidas
nuncapara
falte oo óleo
a tua que
cabeça”.
alterações que ocorrerão na equipe de seu Departamento, se possível, antes
do Natal, para que possamos montar a Agenda/2019 e enviar para a gráfica.
Procurar o ir. Custódio (DECOM/Secretaria):
Tel: 2591-7537 – Pastor
WhatsApp:
98428-2058
Samuel
da Silva Jorge ( vice-presidente)
E-mail: custodiohasantos@gmail.com

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária
O Pastor Célio Teixeira
Presidente
ADTS,
no-presidente)
uso de suas
Pr. Jorge,
Samuel
da Silv a da
Jorge
(vice
atribuições estatutárias, convoca todos os membros ativos da Igreja para
uma Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 06.01.2019, na Rua
José Bonifácio, n.º 413 – Todos os Santos/RJ (sede da Igreja), às 11h em
primeira convocação ou às 11h30, em segunda e última convocação,
tendo em pauta o seguinte: Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal, para o
exercício de 2019, com direito a reeleição, exceto o Pr. Presidente.
Obs: Qualquer membro poderá se candidatar aos cargos da Diretoria, para
concorrer com os que o Pastor Presidente apresentar, exceto os de Primeiro
Vice-Presidente e Primeiro Tesoureiro, conforme Estatuto da igreja, Cap. V,
Seção II, Art. 14 § 2º. “Os cargos de Primeiro Vice-Presidente e Primeiro
Tesoureiro, por serem considerados de confiança, serão indicados pelo
Pastor Presidente e homologados pela ADTS.”
Logo após a eleição, será dada a posse a mesma e encerraremos a AGO.
Haverá uma oração pela nova Diretoria e Conselho Fiscal.

Atenção Igreja
No domingo de Santa Ceia, dia 06/01/2019, estaremos realizando a
Assembleia Geral Ordinária conforme anunciado acima e será
necessário marcar a presença de todos que comparecerem, para
isso, teremos dois obreiros, um na entrada de cima e outro na entrada de
baixo, ao chegar na igreja, dê o seu nome para o obreiro que estiver
marcando a presença.

Cantata de Natal - 2018
No dia 16 de dezembro será realizada a Cantata de Natal na Sede, a
partir das 16h30.

Culto de Doutrina
O pastor presidente, Célio Teixeira Jorge, comunica que nos dias
25/12/2018 e 01/01/2019 não haverá Culto de Doutrina, porém, aqueles
que sentirem desejos de comparecerem para orar, a igreja estará aberta.
Oração ás terças-feiras: Não haverá a oração das 15h às 18h, nestes
dias.
Também não haverá a oração da 1ª quarta-feira de janeiro, dia
02/01/2019

Congregações Convocadas Para o Culto Doutrinário
11/12
18/12

Terça-feira
Terça-feira - Santa Ceia

- Av. Brasil e Miranda Varejão
- Inhaúma e Guerenguê

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.

Calendário de Eventos no Campo
DEZEMBRO
14-15

Aniversário ADTS em Lote XV

14-16

Confraternização dos Jovens

16

Confraternização dos Agentes Missionários

20

Reunião com as irmãs do Círculo de Oração

24-25
31

Comemoração do Natal na Sede e Congregações
Passagem do Ano na Sede e Congregações

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.

