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

APVS – Seu Veículo PROTEGIDO 24 HORAS
Planos a partir de R$ 92,30 (consulte condições) - Sem consulta SPC e Serasa
Reboque Ilimitado (consulte condições) – Rastreador (consulte condições)
Os interessados no seguro ou os que quiserem trabalhar, procurar o
Pastor André Lotero (21) 98557- 5636 zap.
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- OS SIGNIFICADOS DOS NOMES 1. É i mportante os significados dos nomes:
1.1. ANDRÉ (valoroso) – At 1.12 -1 4
1.2. BARNABÉ (f ilho da consolação) – At 4.36,37
1.3. GAMALIEL (r ecompensa de Deus) – At 5.34 -36,39 41
1.4. JOEL (Jeová é Deus) – At 2.15 -1 8
1.5. JOSÉ (possa ele acresc entar) – At 1.23 -26
1.6. AB RAÃO (pai elevado, pai de uma grande multidão)
- Gn 12.1 -3; 17.1 -8
1.7. SALOMÃO (pacíf ico) – At 5.12

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);
MATRIZ- 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 FIALHOJosé Luiz da Silva (dia 23);

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!!!

Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal convoca a Tesouraria para apresentar o relatório de
suas atividades. Local: Sede (sala de reunião) Data: 17 de fevereiro, das
9h às 19h.

1.8. TIMÓTEO (que adora a Deus) – At 16.1 -3
1.9. JESUS (Javé é salvação ou Jeová é salvação)

2. Meu nome significa:
2.1. CÉLIO (que vem do céu)
2.2. CUSTÓDIO
def ensor)

(aquele

que

protege,

guardião

ou

2.3. SAMUEL (seu nome é Deus)
2.4. DANIEL (o Senhor é meu juiz ou Deus é meu juiz)
2.5. JASON (aquele que cura)
2.6. LUCAS (luz ou luminoso)
2.7. ANA (quer dizer graciosa, cheia de graça)
2.8. MELQUISEDEQUE (Rei da justiç a, Re i justo aos
olhos de Deus)
2.9. VICTOR (quer dizer, lit eralmente, vitorioso)
Continua...

...continua ção
Irmãos, na ADTS ninguém ministrou sobre signif icados de
nomes, mas é importante para os pais, antes de colocarem o
nome em seus f ilhos, procurar saber o si gnif icado. Vou dar
um exemplo de duas crianças da nossa igreja: ENRICO
(signif ica governante da casa ou príncipe do lar), o outro é
P IETRO (signif ica pedra, rochedo ou f irme), na versão
italiana do nome P edro. Então os pais devem colocar um
nome no seu f il ho que tenha um bom signif icado, para
quando o f ilho crescer, ter boa impressão do seu nome.
Amém.
Pastor presidente Célio Teixeira Jorge
Divisa do Pastoral (Ec 9.8) "Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e
16ª aEscola
Bíblica da ADTS
nunca falte o óleo sobre
tua cabeça”.
Data : de 2 a 7 de abril de 2019 – Local: Sede.
Em breve estaremos
anunciando
tema e(vice
os subtemas.
Pr. Samuel
da SilvaoJorge
-pre s idente)
Pr. Melquisedek Coelho Leão (2º vice -pres idente)

6° Aniversário da Congregação em Curicica

23/01, quarta-feira, 19h
24/01, quinta-feira, 19h
25/01, sexta-feira, 19h
26/01, sábado, 9h
26/01, sábado, 18h30
27/01, domingo, 16h30
27/01, domingo, 18h30

- Departamento de Missões
- Departamento da União Feminina
- Departamento de Libertação
- Círculo de Oração
- Mocidade
- EBD
- Encerramento da festividade

Agenda da UFADETS
 Saída: Dia 24/01- ADTS Curicica -18h
 Escala TRIMESTRAL dos cultos de 4ª quinta-feira do mês:
11/03 – UFECON (todas as áreas)
27/06 – Irajá (Área 2)
26/09 – UFADETS (áreas 1 à 5)
12/12 – Henrique Martins (Área 3)
Ação de Graças
 3ª SEMANA DO MÊS (consagração): Jejum em prol da União
feminina, correspondente ao dia na sua congregação
 CHÁ DAS AMIGAS: dia 20 de julho (sábado)
 ENSAIOS: Mês de Julho – Todas as segundas, 19h e Sábados,
14h30
 ALMOÇO nos primeiros domingos do mês começando em Fevereiro
até Julho para arrecadarmos ofertas para o departamento (estaremos
fazendo escala para a realização do almoço).

Congregações Convocadas Para o Culto Doutrinário
22/01
29/01

Terça-feira
Terça-feira

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.

Calendário de Eventos no Campo
FEVEREIRO

Srs. Dirigentes de Congregações
OBS 1: A Secretaria comunica que só será recebido como membro,
aquele que trouxer a documentação. Sem ficha de cadastro preenchida e
cópia dos documentos, não faremos o movimento de recebimento de
membro.
OBS 2: A carteirinhas novas dos membros e obreiros das Congregações
só serão feitas após o Dirigente entregar a relação atualizada de
membros de sua congregação.

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.

- Rainha Ester e Gerezim
- Juramento e Parque Acari

03

Santa Ceia

06

Consagração e jejum com separação, na Sede.

11-17 Aniversário ADTS em Belfotd Roxo
21

Reunião com as irmãs do Círculo de Oração

21-24 Aniversário ADTS em Coelho Neto 2
23

Reunião com Dirigentes de Congregações

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.

