ASSEMBLEIA DE DEUS
MINISTÉRIO EM TODOS OS SANTOS
PASTORAL – 10/08/2021
CARTA À IGREJA DE ESMIRNA
Leitura devocional: Apocalipse 2. 8-11
1. Apresentação do Senhor para a igreja de Esmirna: O primeiro e o último que foi morto e reviveu.
(Ap 2.8)
2. 2. Eu conheço: (Ap 2.9)
a. As tuas obras.
b. Tribulação.
c. Pobreza (Mas tu és rica).
d. A blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás.
3. 3. Alerta à igreja: (Ap 2.10)
a. Nada temas das coisas que há de padecer.
b. b. O diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados.
c. Tereis uma tribulação de dez dias.

4. Sê fiel até a morte. Recompensa: A coroa da vida. (Ap 2.10)
5. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas (Comum às sete igrejas)
6. 6. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. (Ap 2.11)
Pr. Alberto Dias

Batismo 1° Domingo de Setembro – Dia 5
A palestra deverá ser ministrada nas Congregações. A documentação do batizando deverá, sem
falta, ser entregue na Secretaria ou no WhatsApp abaixo, até o dia 31/08/2019, 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 deve
ser enviada por: • E-mail – custodiohasantos@gmail.com ou WhatsApp – 98428-2058

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.
DIA 8 - Valdir Lourenço (MATRIZ);
DIA 16 - Nadabe Nunes de Assis (MATRIZ);
DIA 22 - Alexandre Gomes (LOTE XV);
DIA 23 - Edvaldo Vieira Teles (ANCHIETA);
DIA 24 - Edinaldo dos Anjos (ÁGUIA DE OURO);
DIA 29 - Altair Mendes Rosa (MATRIZ);
DIA 31- Marcelo da Silva (INHAÚMA);

