PASTORES Aniversariantes da ADTS - OUTUBRO
O Pastor presidente Célio Teixeira Jorge, juntamente com sua diretoria,
parabeniza os PASTORES aniversariantes do mês de OUTUBRO,
desejando as mais abundantes bênçãos de Deus.
MAUÁ/FIGUEIRA- Francisco Ambrósio Ferreira (dia 29); MATRIZAntonio Rodrigues da Costa (dia 31).

PASTORES Aniversariantes da ADTS - NOVEMBRO
O Pastor presidente Célio Teixeira Jorge, juntamente com sua diretoria,
parabeniza os PASTORES aniversariantes do mês de NOVEMBRO,
desejando as mais abundantes bênçãos de Deus.
BOASSÚ - Elias Dias Bezerra (dia 11); CAITUBA- Pedro Soares da Silva
(dia 4); COELHO NETO- Saul da Silva (dia 2); GERIZIM- Jose Saturnino
Silva (dia 29); ITUMBIARA- Eurípedes Justino Alves (dia 12);
JACAREZINHO 2- Gilmar Moreira da Conceição (dia16); JURAMENTOJonas Alves da Silva (dia 24); MATRIZ- Alberto Dias Aureliano (dia 8);
Álvaro Nunes de Oliveira (dia 11); Antonio Cleber Fernandes Gomes (dia
18); Ivon Queiroz Ferreira (dia 18); José Carlos de Oliveira (dia 30);
MAUÁ/FIGUEIRA- Emmanoel Apostolico Junior (dia 5); MAUÁ/JARDIM
DA PAZ- Célio Palmeira (dia 12).

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
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A FALTA DE CONHECIMENTO DESTRÓI
Leitura Alternada: Os 4.1 -14
1 . Corrupção geral de Israel por f alta de conhecimento:
1.1.

O Senhor tem uma contenda. Abandonando a
analogia de seu próprio casamento, o prof eta f az
acusação judicial no indiciamento de Deus contra
Israel. Os 4.1

1.2.

Observe
as
muitas
inf rações
mandamentos. Os 4.2; Ex 20.3 -17

1.3.

O pecado traz destruição à cria çã o inf erior e à
natureza. Os 4.3; (Jl 1.17 -20; Rm 1.19 -2 2 )

1.4.

Ninguém contenda. Ao racionalizar e negar seus
pecados
e erros,
as
pessoas
protestavam
inocência, como aqueles que não queriam
humildemente aceitar a decisão dos sacerdotes.
Os 4.4; Dt 17.8 -1 3

1.5.

A tua mãe. A nação israelita de que as pessoas
são f ilhos. Os 4.5; 2.2 -6

1.6.

Eu te rejeitare i, para que não sejas sacerdote
diante de mim. Os 4.6 -1 1

1.7.

O espírito de prostituição. Uma maneira de
pensar predominante e uma inclinação espiritual
mundana para a imoralidade, ou seja, idolatria.
Os 4.12,13; Dt 12.2; Jr 2.20; Ez 6.13

1.8.

Embora todos os que pecam ser ão castigados,
Deus proibiu punir as mulheres adúlteras apenas
e deixar livre s os homens que as procuravam.
Os 4.14; 4.6

1.9.

Vinde, e tornemos para o Senhor e conheçamos e
prossigamos em conhecer o Senhor. Os 1.1 -6
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3018-3618 - 98001-2820 – Antônio ou Francisco
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2. O cuidado que o crente precisa ter:
2.1.

Para não ser precioso e Deus contender com ele.

2.2.

Obedecer aos mandamentos.

2.3.

Deixar o pecado para não ser destr uído.

2.4.

Não deve negar os pecados e erros.

2.5.

Saber que é f ilho da nação israelita e que no
plural somos Israel de Deus.

2.6.

Sacerdote, B ispo, Pastor, f azer tudo corretamente
para não ser rej eitado pelo Senhor e Sumo
Pastor.

2.7.

Ter cuidado com imoralidade, mundanismo e
idolatria, para não cair neste er ro.

2.8.

Ter o cuidado para não pecar, porém se pecar
Deus perdoa, mas tem que deixar o pecado.

2.9.

Ter o desejo de deixar os caminhos errôneos e
voltar para o Senhor e conhecer melhor os
mesmos.

Queridos irmãos! Conheçamos e prossigamos em conhecer
ao Senhor; como a alva, a Sua vinda é certa; e Ele descerá
sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a
ter ra. Os 6.3. Amém.
Pa stor 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”.
Reunião
Extraordinária

Obreiros
e Diretores de Departamentos
Pr. Melquisedek Co elho Leão (2º vice -pres idente)

O pastor vice-presidente, Samuel da Silva Jorge, convoca todos os
Pr. Samuel da Silva Jorge (vice -pre s idente)
obreiros e Diretores de Departamentos para esta reunião extraordinária,
no dia 30 de outubro, quarta-feira, às 19h. Após, haverá uma jantinha.
Pa stor presidente Célio Teixeira Jorge

32º Aniversário da ADTS Lote XV
Convidamos a todos para juntos louvarmos e engradecermos o nome do
Senhor, no 23º aniversário da nossa congregação, nos dias 1, 2 e 3 de
novembro, a partir das 19h.
Tema: “Faltando conhecimento, vem a destruição” – Os 4.6

44º Aniversário da Congregação em Miranda Varejão
Tema: “O que trazer a Deus? Traga o seu melhor!". 1Cr 21.24
Dos dias 30 de outubro a 3 de novembro de 2019
Programação:
30/10 - 19h – Abertura Oficial com o Pr. Presidente Célio Teixeira Jorge e
direção do Conjunto de Varões Fonte de Água Viva.
31/10 - 19h – Direção do Conjunto Infantil Som Angelical.
01/11 - 19h – Direção do Conjunto de Irmãs Cântico de Miriã e Círculo de
Oração.
02/11 - 09h – Consagração
02/11 - 19h – Direção do Grupo Jovem Shekinah e Grupo de
Adolescentes Ágape.
03/11 - 19h – Encerramento com todos os departamentos.
- Venha agradecer e exaltar ao Senhor conosco por 44 anos de
conquistas.

Santa Ceia do Senhor e Campanha do Quilo
Dia 3 de novembro 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)

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!!!

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 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.

Congregações Convocadas Para o Culto Doutrinário
29/10
05/11

Terça-feira
Terça-feira

- Jacarezinho 2 e Honório Gurgel
- Anchieta e Henrique Martins

