Agenda da UFADETS
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);
MATRIZ- Ivan Pimentel Chaves (dia 19); Valdir de Souza Gomes (dia
21); Natanael Martins de Freitas (dia 23);

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

Amados obreiros, irmãos e irmãs de todo o campo de Todos os
Santos, eu desejo um Feliz Natal e um próspero 2019 repleto
de bênçãos de Deus. Que o Senhor venha te abençoar cada
dia mais, com bênçãos sem medida, que a verdadeira paz de
Jesus Cristo reine em seu lar, que esse ano venha ser um ano
de realizações e alegrias e que o Senhor nunca deixe faltar o
óleo sobre a tua cabeça.

UM FELIZ 2019
Pastor Presidente Célio Teixeira Jorge
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Núme ro

1 44 5
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Analise do Livro : Evangelho Segundo São Mateus- Parte 1
A visão de Mateus para o livro é sobre a missão que é caracterizada
pelo "grande envio" relatado no final de seu evangelho (Mt 28,1620). "Os onze discípulos voltaram à Galiléia.... Quando o viram
prostraram-se; mas alguns tiveram dúvida. Jesus se aproximou deles e
disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, pois, fazer
discípulos entre todas as nações, batizai-os em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho
ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos
tempos".
O primeiro evangelho é essencialmente um texto missionário. Mateus
escreve não tanto para contar a vida de Jesus, mas para apresentar um
itinerário para uma comunidade em crise e para aprofundar seu
chamado à missão, neste caso Judeus.
Há três verbos no "grande envio" que destacam o caminho da missão. A
expressão "fazer discípulos" é a mais central. O "fazer discípulos" é a
expressão chave para o caminho da missão. A expressão "fazer
discípulos" aparece somente quatro vezes no Novo Testamento: três
vezes em Mateus (13,52; 27,57; 28,19) e uma vez nos Atos (14,21).
Para Mateus, o termo "discípulo" não se refere somente aos doze
apóstolos (como aparece em Marcos e Lucas). Discípulo é o protótipo da
Igreja e inclui, também, todos os "discípulos". "Fazer discípulos" significa
convidar outros a serem o que eles mesmos são: os que esperam o
Reino de Deus (5,20) e são o sal e a luz do mundo (5,13).
Para Mateus, o que se aplica a Jesus diz-se também em relação aos
discípulos. Em Mt 10,24, "O discípulo não está acima do mestre, nem o
servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu
mestre, e para o servo, ser como o seu senhor", no sofrimento e na
autoridade missionária. Há, porém, diferenças entre um e outros. Ele,
Jesus, é o Senhor. Os discípulos não são perfeitos e experimentam a
fraqueza e as contradições. Muitas vezes são classificados como
pessoas de "pouca fé", cheios de dúvidas e receios.Resumindo: JESUS
CRISTO É O SENHOR DOS CÉUS E DA TERRA,OUTRO IGUAL NÃO
HÁ !
Continua...

...continuação

PARA MATEUS, JESUS CRISTO É:


O nosso Salvador: Mt 1.18-21



Emanuel- Deus Conosco: Mt 1.23-25



A Estrela Maior: Mt 2.1-12



Aquele que batiza com Espírito Santo e com fogo: Mt 3.1-12



Tentado e expulsa o tentador: Mt 4.1-11



O Grande Líder com proposta de Salvação: Mt 4.12-25



O verdadeiro Milagre: Mt 8.1-4 (o livro relata vários milagres de
Jesus, leia-o!)



O Senhor dos Dias: Mt 12.1-8

Pastor Samuel da Silva Jorge ( vice-p res idente)

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.

Diretores de Departamentos
Solicitamos aos Diretores e Diretoras de Departamentos, que ficarão no
cargo para o ano de 2019, que confirmem ou apresentem as devidas
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 – WhatsApp: 98428-2058
E-mail: custodiohasantos@gmail.com

Congregações Convocadas Para o Culto Doutrinário
Divisa do Pastoral (Ec 9.8)
"Em de
todoDoutrina
tempo sejam alvas as tuas vestes, e
Culto
o óleo sobre
tua cabeça”.
Onunca
pastorfalte
presidente,
CélioaTeixeira
Jorge, comunica que nos dias 25/12/2018
e 01/01/2019 não haverá Culto de Doutrina nem Boletim, porém, aqueles que
sentirem desejos de comparecerem
orar, a igreja
estará
aberta.Jorge
Pastorpara
presidente
Célio
Teixeira
Oração ás terças-feiras: Não haverá a oração das 15h às 18h, nestes2dias.
.
Também não Pr.
haverá
a oração Coelho
da 1ª Leão
quarta-feira
janeiro,
Melquisedek
(2º vicede
-pres
idente)dia
02/01/2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária
O Pastor Célio Teixeira Jorge, Presidente da ADTS, no uso de suas
atribuições estatutárias, convoca todos os membros ativos da Igreja para
uma Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 06.01.2019, na
Pr.413
Samuel
da Silva
Jorge (vice
-pre
Rua José Bonifácio, n.º
– Todos
os Santos/RJ
(sede
das idente)
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 VicePresidente 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.

18/12
08/01

Terça-feira - Santa Ceia
Terça-feira

- Inhaúma e Guerenguê
- Colégio e Vale do Jordão

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.

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.

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 PAZDaniel Ribeiro da Silva (dia 20); MIRANDA VAREJÃO- Elson Lopes Martins
(dia 27); PADRE FIALHO- José Luiz da Silva (dia 23); PARADA MORABIRonaldo Justino Carvalho (dia 9); PARQUE ACARI- Marcelo Rodrigues
Paiva (dia 4).

