ASSEMBLEIA DE DEUS
MINISTÉRIO EM TODOS OS SANTOS
PASTORAL – 21/12/2021
O NASCIMENTO DE JESUS
Leitura Oficial Mt 1.18-25
1- Profecias do anúncio do nascimento de Jesus (calcula-se mais de 300 profecias messiânicas)
Gn 3.15; Sl 2.7; Is 7.14; 2Sm 7.12-13; Ml 3.1; Os 11.1
2- Cidade de seu nascimento. Mt 2.1-6; Mq 5.2
3- Local de seu nascimento. Lc 2.7 (as hospedarias eram como pousadas, as pessoas alugavam
quartos, talvez era necessário fazer uma reserva, pois naquela ocasião a cidade estaria muito
movimentada devido o recenseamento, não havia vagas, Jesus nasceu em uma estribaria tipo
1.1.
um curral, local com mal cheiro, ele foi colocado numa manjedoura, um recipiente onde se
colocava comida para os animais, provavelmente era feito de madeira.
4- A visita dos magos, os presentes e seus significados. Mt 2.1-2,10-11
Ouro - era um símbolo que representava a perfeição divina e dignidade real, portanto no evangelho
nos fala da divina Pessoa de Jesus, o Rei dos judeus.
Incenso - era um perfume que era usado nas cerimônias do tabernáculo e nos fala da fragrância da
humanidade sem pecado de Jesus, que era percebida por todos em tudo o que fazia ou por onde quer
que andasse.
Mirra - era uma erva amarga e nos fala dos sofrimentos e amarguras que Jesus iria sofrer. Em Isaías
60:6 a profecia só fala de ouro e incenso porque Isaías está falando da segunda vinda de Cristo, que
será em poder e glória, e não em sofrimento como da primeira vez.
5- O menino Jesus no meio dos doutores. Lc 2.39-47 ; Lc 2.43-46
(Obs. O que nos leva a perder a Jesus?) Jr 29.10; Sl 137.1-4; 2Cr 7.14; 2Rs 22.8; Ez 1.1;
Ez 10.4,5; Ez 10.18,19; Ez 11.23a/b; Ez 43.1-5
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O Pastor Célio Teixeira Jorge, Presidente da ADTS, no uso de suas atribuições estatutárias,
cabeça”.
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
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reeleição, exceto o Pr. Presidente. Obs: Qualquer membro poderá se candidatar
aos
cargos
da
Ministério da Família
Diretoria, para concorrer com os que o Pastor Presidente apresentar, exceto os de Primeiro VicePresidente e Primeiro Tesoureiro, conforme Estatuto da igreja, Cap. V, Seção II, Art. 14 § 2º. “Os
Pastor presidente Célio Teixeira Jorg e
cargos de Primeiro Vice-Presidente e Primeiro Tesoureiro, por serem considerados de confiança,
Pastor André Magalhães Lotero
serão indicados pelo Pastor Presidente e homologados pela ADTS.” Logo após a eleição, será dada
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Haverá uma oração pela nova Diretoria e Conselho
Fiscal.
Pastor Márcio Rogério de Paula Silva
(1º Secretário da CONFRADERJ ) 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 20
- Adriano Ramos Barreto
CAITUBA
Dia 23
- Natanael Martins de Freitas
MATRIZ
Dia 29
- Sergio Luís de Souza Benedito
MAUÁ - FIGUEIRA
Dia 30
- Ilson de Fatima Silva
VARGINHA
Dia 30
- Luiz Carlos de Lourdes da Conceição
JURAMENTO

