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

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);

Campanha do Quilo
Irmãos, 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)

Reunião Com Dirigentes de Congregação
Será no dia sábado, dia 23 de fevereiro (sábado) a partir das 19h30
O Pr. Célio conta com a presença de todos.

Reunião Com Obreiros da Matriz
Será no próximo domingo, dia 17/02, a partir das 15h.
O Pr. Célio conta com a presença de todos.
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RESISTIR À TENTAÇÃO
1. EXEMPLOS:
1.1. Abraão ao recusar recompensa
Gn 14.21-23; 1Rs 13.8

por

serviço

oferecido.

1.2. Eliseu ao recusar pagamento por uma cura. 2Rs 5.15-17
1.3. Jó ao rejeitar maus conselhos. Jó 2.8-10;
Dt 29.29

Sl 14.1;

Sl 53.1,2;

1.4. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com manjar do
rei. Dn 1.8-15
1.5. Cristo ao rejeitar glória mundana. Lc 4.5-8; Jo 6.15
1.6. Pedro ao rejeitar suborno. At 8.18-22
2. RESISTIR À TENTAÇÃO NOS DIAS DE HOJE:
2.1. Não aceitar fazer negócio ilícito
2.2. Exigir quantia em dinheiro para pregar e curar as pessoas em
nome de Jesus.
2.3. Fazer como Jó, rejeitar os maus conselhos.
2.4. Não aceitar o manjar do inimigo.
2.5. Rejeitar a glória mundana.
2.6. Deixa Deus te usar, mas não aceita suborno de ninguém.
Queridos irmãos, está escrito em 1Tm 5.18 que digno é o obreiro do seu
salário, mas isso é sem exigir como muitos fazem; se é convidado para
pregar, só vou se me derem “X”. Está errado e a pessoa fica reprovada
diante de Deus. Se vai pregar em alguma igreja, não exija quantia, deixa
a igreja te abençoar, sem forçar, as vezes Deus até manda dá “X” para o
seu servo. Isso porque Ele vela pelos seus. 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”.

"Vem cear", o Mestre chama - "vem cear"
Lembramos aos amados irmãos que na próxima terça-feira, dia 19 de
fevereiro, estaremos celebrando a Santa Ceia logo após o Culto
Doutrinário.

Atenção Igreja
Não haverá Santa Ceia no 1º domingo de março, dia 03/03.
O Batismo de março foi transferido para o 1º domingo de Abril, dia 07/04.

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

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

Culto de Mulheres da UFECON e UFADETS
No dia 11 de março, às 19h, será realizado um culto com as mulheres da
UFECON e UFADETS e todos estão convidados.

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.

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.

Culto em Ação de Graças na ADTS Parque Acari
A irmã Raysse estará dando um culto em ação de graças, no dia 17 de
fevereiro, a partir das 18h e convida a todos.

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.

 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
12/02
19/02

Terça-feira
Terça-feira - Santa Ceia

- Jacarezinho 1 e Mandela 1
- Jacarezinho 2 e Honório Gurgel

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
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.

