ASSEMBLEIA DE DEUS
MINISTÉRIO EM TODOS OS SANTOS
PASTORAL – 30/11/2021

LITURGIA BÍBLICA
Liturgia Bíblica – é o culto prestado a Deus, com ordem e decência, não tendo a finalidade de
agradar a ninguém a não ser ao próprio Deus, e que haja lugar para que o Espírito Santo aja
entre nós durante a adoração.
Devemos observar as normas estabelecidas por Deus, e cada parte do culto criado por ele, tais como:
oração, louvor, testemunhos, dízimos, ofertas, pregação da Palavra, etc., não podem ser suprimida
deste ritual chamado de “Liturgia Bíblica”, e se nós não seguirmos este ritual, não valorizando estas
etapas do culto, o mesmo não será aceito por Deus.

1.1.

Eu lhe pergunto: Quando você vai ao templo é para prestar sua melhor adoração a Deus, e ter em seu
coração a certeza que o mesmo foi aceito por Deus? Reflita sobre esta pergunta e responda a si mesmo,
para observar se você está de acordo com a vontade de Deus.

Há uma grande diferença em adorar a Deus em espírito e verdade, e estar em um culto onde há muitas
pessoas, mas nem todos que estão ali prestam a sua verdadeira adoração a Deus. Estão apenas em uma
reunião coletiva da igreja, por algum motivo que interessa.
Podemos observar duas pessoas diferentes adorando a Deus.
a) Caim – Não era adorador e sim ritualista, hipócrita e tradicional.
b) Abel – Era adorador praticante, sincero de coração.
Preparação pessoal para os cultos:
1) Prepare-se pessoalmente para o culto. Sl 84.2,10; 27.4; 122.1

2) Vá para o culto com oração e reverência. Sl 95.1-7
3) Seja rápido em suas reações durante o culto. Hb 10.22-25
4) Procure a “nota chave” do culto. 1Co 12.7

5) Fixe os olhos no Senhor. Hb 12.2,3
6) Permaneça em oração, com fé, procurando abnegadamente o bem-estar dos outros.
7) Evite o demasiado perfeccionismo.
A adoração nos cultos:
1) Devemos adorar ao Senhor. Sl 95.6,7
• Adoração significa, no hebraico, “encurvar-se” em adoração contemplativa ao eterno
Deus
•

Exemplos bíblicos. Ex33.10; 34.5-8; Js 5.13,14

•

Jesus nos ensinou. Jo 4.19-24

•

A verdadeira adoração agrada a Deus. Jo 4.23
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2) Devemos reverenciar e temer ao Senhor
• O temor do Senhor é parte da nossa adoração. Sl 89.7
•

O temor do Senhor é necessário. Hb 12.28; 2Co 7.1

•

A reverencia e o temor do Senhor nos proporcionam:
a. Benção. Sl 112.1
b. Satisfação. Pv 19.23
c. Confiança inabalável. Pv 14.26
d. Vida abundante. P 10.27
e. O cumprimento dos desejos do coração. Sl 145.19
f. Pureza. Pv 16.6

Lembre-se: Cada culto é diferente do anterior, ou seja, o culto de ontem não é o mesmo de
hoje.

Cada dia o Espírito Santo tem novidades para nossas vidas, e somos surpreendidos por Ele,
sendo recompensado por Deus, pela nossa sincera adoração a Ele.
Pastor André Magalhães Lotero
M e mbr o da Comi ssão de Ingr e sso de O bre i r os

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.
Dia 29
- Jose Saturnino Silva
GERIZIM
Dia 30
- José Carlos de Oliveira
MATRIZ

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 02
- Carlos Alberto de Oliveira Fonseca MATRIZ
Dia 03
- Eli Belísio de Melo
COELHO NETO
Dia 05
- Luis de Jesus
JARDIM NOVO
Dia 06
- Gideão José do Nascimento
MATRIZ

Batismo 1° Domingo de Dezembro – Dia 5
A palestra deverá ser ministrada nas Congregações.
A documentação do batizando deverá, sem falta, ser entregue na Secretaria ou enviada pelo
WhatsApp até o dia 02/12/2021, sendo a seguinte: Ficha de batismo assinada pelo Dirigente,
Batizando e seu responsável, caso seja menor; xerox da identidade, do CPF e comprovante de
residência.
ATENÇÃO: A FOTO deve ser enviada por WhatsApp – 98428-2058
OBS: Quem ultrapassar a data acima ficará para o próximo batismo.

Reunião de Obreiros - 2° Domingo de Dezembro – Dia 12
O pastor presidente Célio Teixeira Jorge convoca todos os obreiros, para a última Reunião do
ano de 2021, no dia 12 de dezembro, a partir das 9h.

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.

