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
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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.

Pastores Aniversariantes da ADTS - FEVEREIRO
O Pastor presidente Célio Teixeira Jorge, juntamente com sua diretoria,
parabeniza os PASTORES aniversariantes do mês de FEVEREIRO,
desejando as mais abundantes bênçãos de Deus.
COELHO NETO- Josué Vieira dos Santos (dia 16); GUERENGUÊ- Juarez
Azevedo Sudré (dia 18); MATRIZ- André Magalhães Lotero (dia 7); Ailton
Geraldo da Silva (dia 7); José Ermínio da Costa (dia 17); Gilson Mário Pinto
Vianna (dia 19); Márcio Rogério de Paula Silva (dia 23); Valter dos Santos
Oliveira (dia 25); MORRO DOS MINEIROS- Abel Sampaio Oliveira (dia 19);
PARADA MORABI- Aparecido Alves da Costa (dia 12); SANTA MARIA DO
SUAÇUI- Leonardo Conrado do Nascimento (dia 25);

Santa Ceia do Senhor e Campanha do Quilo
Dia 3 de fevereiro é dia de celebrarmos a Santa Ceia e também é o dia de
recolhermos as doações de alimentos.
Não se esqueça de colaborar com a Assistência Social de sua igreja, Deus
irá te abençoar, pois Ele ama aquele que doa com alegria.
Que Deus abençoe e multiplique o seu celeiro cada dia mais.
"Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário
auxiliar os enfermos, e recordar as palavras do Senhor Jesus, que
disse: Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber." (Atos 20:35)
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GRATIDÃO- Um legado da Igreja Primitiva!

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



Leitura Oficial: Atos 4. 24-36
A Comunidade de Jerusalém e seu breve histórico da Igreja Primitiva.
Os primeiros cristãos formavam uma comunidade estreitamente unida em
Jerusalém após o dia de Pentecoste. Esperavam que Cristo voltasse muito em
breve. Os cristãos de Jerusalém repartiam todos os seus bens materiais (At
2.44-45). Muitos vendiam suas propriedades e davam à igreja o produto da
venda, a qual distribuía esses recursos entre o grupo (At 4.34-35). Os cristãos
de Jerusalém ainda iam ao templo para orar (At 2.46), mas começaram a
partilhar a Ceia do Senhor em seus próprios lares (At 2.42-46). Esta refeição
simbólica trazia-lhes à mente sua nova aliança com Deus, a qual Jesus havia
feito sacrificando seu próprio corpo e sangue. Deus operava milagres de cura
por intermédio desses primeiros cristãos. Pessoas enfermas reuniam-se no
templo de sorte que os apóstolo pudessem tocá-las em seu caminho para a
oração (At 5.12-16). Esses milagres convenceram muitos de que os cristãos
estavam verdadeiramente servindo a Deus. As autoridades do templo, num
esforço por suprimir o interesse das pessoas na nova religião, prenderam os
apóstolos. Mas Deus enviou um anjo para libertá-los (At 5.17-20), o que
provocou mais excitação. A igreja crescia com tanta rapidez que os apóstolos
tiveram de nomear sete homens para distribuir víveres às viúvas
necessitadas. O dirigente desses homens era Estevão, “homem cheio de fé e
do Espírito Santo” (At 6.5). Aqui vemos o começo do governo eclesiástico.
Os apóstolos tiveram de delegar alguns de seus deveres a outros dirigentes.
À medida que o tempo passava, os ofícios da igreja foram dispostos numa
estrutura um tanto complexa.


O que significa Gratidão:. substantivo feminino

“Qualidade de quem é grato; Reconhecimento de uma pessoa por alguém
que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor etc.; Agradecimento.”
A igreja primitiva tinha GRATIDÃO e compreensão perfeita de Deus.
Continua...

... continuação


Ele era o Deus Criador - no verso 24.



Ele era do Deus da Revelação - nos versos 25,26; Sl 2.1,2



Ele era o Deus da História - nos versos 27, 28.



Ele era o Deus da Capacitação- no verso 29.



Ele era o Deus do Poder : O Todo Poderoso- no verso 30.



Ele era o Deus Onipresente - no verso 31.
Pr. Samuel da Silva Jorge (vice -pre s idente)
Pastor presidente Célio Teixeira Jorge
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suas atividades. Local: Sede (sala de reunião) Data: 17 de fevereiro, das
9h às 19h.
Pr. Melquisedek Coelho Leão (2º vice -pres idente)

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.

Jejum e Clamor Pelo Ministério
A equipe do círculo de oração convida a todos os pastores, presbíteros,
diáconos e obreiros a estarem se consagrando aqui na sede durante
todos os sábados de fevereiro, pois o Senhor deu uma ordem: Jejuar e
orar por nossos ministros. 9h às 12h. Dias: 2, 9, 16 e 23 de fevereiro.

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
29/01
05/02

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.

Terça-feira
Terça-feira

- Juramento e Parque Acari
- Águia de Ouro e Coelho Neto

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
03

Santa Ceia

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.

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

Vigílias nas Congregações

23

Reunião com Dirigentes de Congregações

Atenção todos os irmãos da Matriz

1ª Sexta-feira, dia 01/02: Jacarezinho 2.
1º Sábado, dia 02/02: Mauá/Figueira

Vigília na ADTS Mandela
Dia 16 de fevereiro, a partir das 23h30

