ASSEMBLEIA DE DEUS
MINISTÉRIO EM TODOS OS SANTOS
PASTORAL – 14/12/2021

ADMINISTRAÇÃO ECLESIÁSTICA
Leitura Oficial Gn 1.1-8;12-19.
O que é Administração: é um ramo das ciências humanas que se caracteriza pela aplicação
prática de um conjunto de PRINCÍPIOS, normas e funções dentro das organizações, com o objetivo
de alcançar metas definidas. Administração, ato, processo ou efeito de administrar; governo ou
gerência de negócios públicos ou particulares.

1.1. DE ADMINISTRAÇÃO “Administração é o processo de planejar, organizar, liderar
CONCEITO
e controlar processos, o trabalho dos membros da organização e utilizar todos os recursos
organizacionais disponíveis para alcançar objetivos definidos.
ADMINISTRAÇÃO ECLESIÁSTICA É o processo de planejar, organizar, liderar, e controlar o
trabalho dos membros da igreja e utilizar todos os recursos organizacionais disponíveis para alcançar
os objetivos definidos, tendo A BÍBLIA COMO REFERENCIAL, esse é o diferencial , porque
existem diferenças entre igreja e empresa.
1-ORIGEM DA PALAVRA ADMINISTRAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO vem do latim,
ADMINISTER, é a junção de duas palavras AD (que significa junto) e MINISTER (que significa
servo). Gn1.26,27;2.18
2- DOM DE ADMINISTRAÇÃO:
a) É um dom ministerial/espiritual, pouco conhecido e difundido, que ajuda no crescimento da
igreja. 1 Coríntios 12:28; Daniel 1:3,4; 19,20
b) Concedido pelo Espírito Santo: Deus dá a algumas pessoas a capacidade sobrenatural para
organizar e administrar. Daniel 2: 48,49
3- QUALIDADES DE UM BOM ADMINISTRADOR
a) FIEL, Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito; quem é injusto no mínimo, também
é injusto no muito. Lucas 16:1-3 Lucas 12:42-44
b) ORGANIZADO, em um grupo desorganizado, onde não há um líder organizado, assume a
responsabilidade de liderar o caos. Números 3:4-8
c) LIDER sabe até onde é sua competência, o que pode ser delegado e outras ações que não podem.

Lucas 16:4-9
d) PRÁTICO, é muito realista, tem objetivos. Neemias 2:5,17
e) HUMILDE, Reconhece as boas ideias, bons conselhos Lucas 14:31,32 Êxodo 18:12,17,18a,
19a, 24
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4- NEEMIAS, UM EXÍMIO ADMINISTRADOR NA BÍBLIA
a) PLANEJOU
Estabelecer os objetivos, especificando a forma como eles deverão ser alcançados é onde eu quero
chegar, onde eu quero ir, o que eu quero ser, o que eu quero alcançar, você estabelece a forma como:
ESTRATÉGIA Ne 1.11
OBJETIVO Ne 2.5
DETERMINA TEMPO DE TRABALHO Ne 2.6
PEPARAÇÃO Ne 2.7,8
DIMENSIONOU TRABALHO Ne 2.13-15
INCENTIVOU, explicou a razão de fazer Ne 2.13-15
b) ORGANIZAÇÃO, colocar tudo no seu devido lugar Ne 3.1,2
c) LIDERANÇA, é preciso delegar autoridade Ne 7.2
d) CONTROLE, acompanhamento de todo o processo, corrigir eventuais problemas Ne 7.4.16
Conclusão: Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como BONS
DESPENSEIROS da multiforme graça de Deus. I Pe 4.10
Pastor auxiliar Rui Maicon Saldanha Fernandes
Membro Comissão de Ingresso de Obreiros ADTS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Assembleia Geral Ordinária
O Pastor Célio Teixeira Jorge, Presidente da ADTS, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos
os membros ativos da Igreja para uma Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 02.01.2022, na
Rua José Bonifácio, n.º 413 – Todos os Santos/RJ (sede da Igreja), às 11h15 em primeira convocação
ou às 11h30, em segunda e última convocação, tendo em pauta o seguinte: Eleição da Diretoria e
Conselho Fiscal, para o exercício de 2022, com direito a reeleição, exceto o Pr. Presidente. Obs:
Qualquer membro poderá se candidatar aos cargos da Diretoria, para concorrer com os que o Pastor
Presidente apresentar, exceto os de Primeiro Vice-Presidente e Primeiro Tesoureiro, conforme Estatuto
da igreja, Cap. V, Seção II, Art. 14 § 2º. “Os cargos de Primeiro Vice-Presidente e Primeiro Tesoureiro,
por serem considerados de confiança, serão indicados pelo Pastor Presidente e homologados pela ADTS.”
Logo após a eleição, será dada a posse a mesma e encerraremos a AGO. Haverá uma oração pela nova
Diretoria e Conselho Fiscal.

Atenção Igreja
A Santa Ceia de Janeiro de 2022 será no dia 02/01/2022, primeiro domingo, onde estaremos realizando a
Assembleia Geral Ordinária e será necessário marcar a presença de todos que comparecerem, para
isso, teremos dois obreiros, um na entrada de cima e outro na entrada de baixo, ao chegar na igreja, dê o
seu nome para o obreiro que estiver marcando a presença.
Obs.: Os membros menores de idade não precisam marcar presença.

PASTORES Aniversariantes da ADTS – DEZEMBRO
O Pastor presidente Célio Teixeira Jorge, juntamente com sua diretoria, parabeniza os PASTORES
aniversariantes do mês de DEZEMBRO, desejando as mais abundantes bênçãos de Deus.
Dia 13
- Antonio Portugal Martins
MATRIZ
Dia 15
- Marcelo Evangelista de Oliveira
MATRIZ
Dia 18
- Dorivaldo Rodrigues
VARGINHA

