PASTORES Aniversariantes da ADTS - AGOSTO
O Pastor presidente Célio Teixeira Jorge, juntamente com sua diretoria,
parabeniza os PASTORES aniversariantes do mês de agosto, desejando as
mais abundantes bênçãos de Deus.
ÁGUIA DE OURO- Edinaldo dos Anjos (dia 24); ANCHIETA- Edvaldo Vieira
Teles (dia 23); INHAÚMA- Marcelo da Silva (dia 31); MATRIZ- Alexandre
Gomes (dia 22); Altair Mendes Rosa (dia 29); MAUÁ/JARDIM DA PAZWaldemiro Silva (dia 28).

COMUNICADO OFICIAL DA PRESIDÊNCIA DA ADTS
Amados Lideres de Filiais, Lideres de Departamentos e TODOS os membros
a paz do Senhor Jesus. Estamos COMUNICANDO A MUDANCA DA DATA
DE CELEBRACAO DOS 60 ANOS DA ADTS, que está na agenda para
JUNHO e revalidando a Celebração para Final de Novembro (28-30) e
Finalizando dia 01/12- Santa Ceia.
O motivo deste cancelamento faz jus a previsão de uma melhor organização
para a data comemorativa e prosseguimento de preparo da nossa igreja
Matriz, em tempo hábil, aos projetos de obras e investimentos que a ADTS
está fazendo para melhor acomodar a todos.
Maiores detalhes serão tratados e expostos na Reunião Geral de Obreiros &
Obreiras em abril.
Desde já, agradecemos a compreensão de todos e estimamos a participação
e cooperação dos membros nesta organização e celebração.
Aguardem mais novidades.
Sem mais,
Pr. Celio Teixeira Jorge - Presidente ADTS

PRECISO DE EMPREGO
Motorista de Caminhão – Motorista Particular – Porteiro – Manobrista

Carteira CNH “D”
PASTOR LUIS DE JESUS
Tel: 99059-7634 - 3555-8010

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

ADTS Inhaúma
Culto de Libertação - Todas as quartas-feiras, a partir das 19h.
Campanha: Bem-aventurado a família que teme ao Senhor – Sl 128
- Você é nosso convidado para essa nova campanha.
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DONS ESPIRITUAIS PARA O CRENTE – Parte 2
Leitura Alternada: At 2.1 -13
Analisando sobre dons espirituais para o crente:
A. Dom da f é (1Co 12.9), não se trata da f é para a salvação,
mas de uma f é sobr enatural especial, comunicada pelo
Espírito Santo, capacitando o crente para cre r que Deus
pode f azer. 1Co 13.2; Mc 11.22 -24; Lc 17.6
B. Dons de cura (1Co 12.9), esses d ons são concedidos à
igreja para a restauração da saúde f ísica, por meios
divinos e sobrenaturais. Mt 4.23 -25; Tg 5.14 -16
C. Dons de operação de milagres (1Co 12.10), trata -se de
atos sobrenaturais, da manif estação de Deus contra
Satanás e os espíritos malignos. 1Co 12.10; Jo 6.2
D. Dom de prof ecia (1Co 12.10), é preciso distinguir a
prof ecia
aqui
mencionada,
como
manif estação
momentânea do Espírito, da prof ecia com dom
ministe rial na igreja, mencionado (Ef 4.11), mas como
manif estação do espírito a todo crente che io dele , pode
ser usado . At 2.16 -18
E. Dom de discerni mento de e spíri tos (1Co 12.10), t rata -se
de uma dotação especial dada pelo Espírito, para o
portador do dom discernir e jul gar corretamente as
prof ecias. 1Co 12.10; 14.29; 1Jo 4.1; Mt 24.5; 1Tm 4.1
F. Dom de variedade de línguas (1Co 12.10), no tocante às
línguas como manif estação sobrenatu ral do Espírito,
essas línguas podem ser humanas e vivas. At 2.4 -6; 1Co
13.1; 14.14
G. Dom de interpretação das línguas (1Co 12.10), trata -se
da capacidade concedida pelo Espírito Santo para o
portador deste dom compreender e transmit ir o
signif icado de uma mensagem dada em línguas. 1Co
14.6,13,26,39,40
Con t i n u a .. .

. . . cont i n u a ção

Queridos irmãos devemos pedir a Deus discernimento das
mensagens que são entregues na igreja, veja bem, uma
mensagem que coloca o irmão contra o outro, é de Deus ou
tem que entregar para a igreja? Então tanto quem estar
entregando, como quem estar ouvindo, tem que f icar atento,
se não terá que prestar conta com Deus. Amém.
Pastor presidente Célio Teixeira Jorge
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Pastor
presidente
Célio Teixeira Jorge
(domingo), onde contaremos com
as seguintes
participações:
Coral da UFADETS, UMADETS, Vozes de Salém, Conjunto das Crianças
e Conjunto Levitas do Pr.
Rei.Samuel da Silva Jorge (vice -pre s idente)
Pr.
Melquisedek
Coelho Leão
(2º vice
idente)e a
Durante este evento também estaremos
celebrando
o -pres
BATISMO
SANTA CEIA.
Presença de todos os Dirigentes e Congregações do Campo.
O Culto terá início a partir das 9h.

Reunião Com Dirigentes de Congregação
Será no dia 24 de agosto, (sábado), a partir das 19h30
O Pr. Célio conta com a presença de todos.

Culto de Homens – Levitas do Rei
Dia 31/08, às 19h – TEMA: “A ordem é marchar”
Louvor: André da Carruagem, MILADETS, Coral Vozes de Salém, Rainha
Ester, E&E, Coral Centro de Recuperação.
Preletor: Pr. Luís Couto
Direção: Pr. Rubens Silva

ADTS Vale do Jordão Comunica
Devido a mudança da festividade de 60 anos da ADTS, a data de aniversário
da Congregação em Vale do Jordão será antecipada para 22 a 25 de agosto.
Pr. Deuzenir Gomes – Dirigente da Congregação.

Batismo 1° Domingo de Setembro – Dia 1
 A palestra deverá ser ministrada nas Congregações.
A documentação do batizando deverá, sem falta, ser entregue na Secretaria
até o dia 29/08/2019, sendo a seguinte: Ficha de batismo assinada pelo
Batizando, Dirigente e seu responsável, caso seja menor; xerox da
identidade, do CPF e comprovante de residência.
ATENÇÃO: A FOTO pode ser enviada por:
 E-mail – custodiohasantos@gmail.com ou
 WhatsApp – 98428-2058
OBS: Quem ultrapassar a data acima ficará para o próximo batismo.

Palestra de Capacitação aos Primeiros Socorros
O nosso Pastor Celio convoca todas as irmãs que trabalham com as
crianças, de toda congregação, a estarem na palestra de capacitação aos
primeiros socorros que será dado no dia 24/08/2019 das 14h às 17h na
Sede.
Palestra fundamentada na lei 13.722, sancionada em 2018: “Lei Lucas”.
Todas as tias inscritas receberão um certificado.

Agenda da UFADETS
 Escala TRIMESTRAL dos cultos de 4ª quinta-feira do mês:
26/09 – UFADETS (áreas 1 à 5) Ação de Graças
12/12 – Henrique Martins (Área 3)
 3ª SEMANA DO MÊS (consagração): Jejum em prol da União Feminina,
correspondente ao dia na sua congregação

Conselho para Famílias
Trocando Ideias – Pais e Filhos

Aniversário da ADTS Belford Roxo
Tema: “Entrega o teu caminho ao SENHOR; confia nele, e ele tudo
fará” - Sl 37.5
Data: 21 a 25 de agosto
Programação:
Dia 21/08, quarta-feira - Culto de Abertura – 19h
Dia 22/08, quinta-feira
- Festividade de Missões e Evangelismo – 19h
Dia 23/08, sexta-feira
- Festividade dos Jovens - 19h
- Consagração - 9h
Dia 24/08, sábado
- Festividade da União Feminina - 19h
Dia 25/08, domingo
- Culto de Encerramento – 19h
- A presença de todos é muito bem-vinda, e que Deus vos abençoe.

IGREJA: Teremos uma palestra para FILHOS (Jovens e adolescentes)
no dia 25 de agosto, (domingo), das 10h às 12h, na Sede, com a
psicóloga Dilce Santos. Srs. Pais e Dirigentes enviem os seus jovens
para participarem desta palestra.
No dia 29 de setembro, a palestra será direcionada a todos os PAIS de
Jovens e adolescentes.
Direção: Superintendência da Escola Bíblica Dominical.

Congregações Convocadas Para o Culto Doutrinário
20/08
27/08

Terça-feira - Santa Ceia
Terça-feira

- Av. Brasil e Miranda Varejão
- Inhaúma e Guerenguê

