P RO G R A M A Ç Ã O, A N Ú N C I O S E E V E N T O S
QUARTA-FEIRA - 01/05
• 09h, Consagração, Manhã da Vitória, anexo 1
• 19h30, Aula de Integração e Discipulado
QUINTA-FEIRA - 02/05
• 08h, Oração, anexo 1
• 09h, Consagração, Quinta da Vitória, Anexo 1
• 19h30, Culto de Milagres, Nave
SEXTA-FEIRA - 03/05
• 08h, Oração, anexo 1
• 09h, Culto de Libertação, no Anexo 1
• 14h30, Círculo de Oração, Andar Intermediário
• 19h30, Cine Pipoca, Integração e Discipulado
• 19h30, Ensaio Coral Família, anexo 1
• 19h30, Oração - UMADIG, Sala de Oração

* LIVRARIA ADIG
Aberta de segunda a sexta, de 09h às 18h,
no TC. Ao lado da entrada do nosso
estacionamento. Venha conferir as novidades
e promoções, em nossa livraria. Temos os
melhores títulos de livros, Revistas de EBD,
Bíblias de estudos, CDS, DVDS e artigos para
presentes, inclusive infantil. Adquira a revista do
novo Trimestre da Escola Dominical.

* MISSIONÁRIOS DA MEIA NOITE
Os Missionários da meia-noite fazem um trabalho
social, com os moradores de rua. Fazemos as
entregas, das quentinhas, às sextas-feiras, à noite.
Precisamos de doações de alimentos não
SÁBADO - 04/05
perecíveis, cobertores e agasalhos. As doações
• 09h, Encontro c/ Deus para hoemns, anexo 1
deverão ser entregues na portaria da ADIG,
• 17h, Estudo p/ Professores da EBD
destinadas ao Pb. Misael. Ajude-nos a manter
• 18H30, SANTA CEIA DO SENHOR, NAVE
Participação: ADIG-Monte Carmelo e Nova Betel essa obra. Agradecemos a colaboração de
todos.
DOMINGO - 05/05
• 07h, Oração da Terceira Idade
• 09h, EBD - Escola Bíblica Dominical
• 09h, Estudo p/Centésima Ovelha
• 09h, Aula de Integração e Discipulado
• 10h15, Culto Dominical, nave
• 18h, Culto Evangelístico, nave

* BOLETIM SEMANAL
Os anúncios e notas para o BS devem ser
encaminhados, até o meio-dia das segundasfeiras, para o e-mail: boletimadig@gmail.com

* CENE - Centro Educacional Nova
Esperança
SEGUNDA-FEIRA - 06/05
Escola Cristã de Educação por Princípios • 8h, Oração, anexo 1
Educação Infantil e Ensino Fundamental.
• 14h, Culto de Batalha Espiritual, anexo 1
Oferecemos uma equipe de profissionais
• 19h30, Ensaio Coral dos Adolescentes, nave
• 19h30, Aula de Integração e Discipulado
qualificados, conforto e segurança, área de
recreação devidamente aparelhada!
Matrículas Abertas! Ligue para 2467-8507
TERÇA-FEIRA - 07/05
End. Estrada da Cacuia, 475 - andar inferior do
• 8h, Oração, anexo 1
Templo Central.
• 9h, Consagração da 3ª Idade
• 19h30, CULTO DE EDIFICAÇÃO ESPIRITUAL Educar a criança nos princípios de Deus
Preletor: Pastor Elizeu Menezes
é educá-la para a vida!
Particação: Coral dos Adolescentes

ESCALA, COMUNICADOS E MENSAGENS ESPECIAIS
* CORPO DIACONAL - Escala para atendimento no Templo Central:
02/05 – BETÂNIA, NOVA JERUSALÉM E ROSA DE SAROM
08/05 – MONTE MORIÁ, EBENÉZER E MONTE CARMELO

* M I S S Õ E S - NOTÍCIAS DO CAMPO MISSIONÁRIO: ESPECIAL ÁFRIC
Em 14 de março de 2019, Moçambique foi atingido pelo Ciclone Idai, a cidade de Bei
onde estão as nossas missionárias Nina e Lucimar foi noventa por cento destruída. As autoridad
locais registraram os seguintes balanços. Moçambique: 602 mortos; Zimbábue: 344 mortos; Mala
59 mortos. Segundo a agência Associated Press, o número de vítimas deve aumentar. Isso porq
ainda há um número desconhecido de desaparecidos, e ainda existe o risco relacionado às doenç
decorrentes dos alagamentos causados pelo ciclone Idai. Segundo a ONU, milhares de pesso
foram deslocadas das suas casas e mais de 1,85 milhão precisam urgentemente de assistência
maioria são crianças e mulheres.
Os casos de cólera, inclusive, passaram de 4 mil nesta quarta – A maioria dos casos
cólera foi registrada na cidade portuária de Beira, em Moçambique, a mais devastada pelo ciclo
Idai.
Há também o receio de um surto de malária na região, uma vez que focos do mosqu
causador da doença se formaram nas poças deixadas pelos alagamentos. O Idai foi considera
a pior tempestade tropical a atingir a região nas últimas décadas.
* CICLONE KENNETH - Atingiu a costa de Moçambique na quinta-feira (25), co
rajadas de vento de até 280km/h, já deixou 38 mortos, e afetou mais de 168 mil pessoas, afirm
nesta segunda (29) o instituto de gestão de desastres do país, segundo a Reuters. O levantamen
anterior havia indicado que cinco pessoas haviam morrido por causa do ciclone, que provoc
tempestades e rajadas de vento de até 280km/h.
As estradas para os distritos rurais mais ao norte foram inundadas e ficaram intransitáv
após chuvas torrenciais no domingo (28). Em alguns bairros, a água ainda estava na cintura
pessoas atravessavam áreas inundadas carregando pertences na cabeça. A ONU estima q
600 mm de chuva caiam na região nos próximos 10 dias — esse volume é duas vezes maior
que atingiu a cidade da Beira, após a passagem do ciclone Idai em março. Segundo a Organizaçã
foi a primeira vez na história que se registrou a passagem de dois ciclones pelo país em um
única temporada. A região da cidade moçambicana de Beira, a segunda maior do país, foi a m
atingida pelos ventos e pelas severas inundações. Milhares de pessoas ficaram desabrigad
VOCÊ PODE AJUDAR. Passe na sala da secretaria de missões, no Templo Central e ajud
Obra Missionária, mensalmente. Junte-se a nós!

PAI N E L D O O B R E I R O

“Se você não deseja santidade, não vejo que tenha qualquer direito de pensar que é cristão”.
“Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos; sem santidade ninguém ver
Senhor” (Hebreus 12.14).
REUNIÃO GERAL DE OBREIROS, segunda, dia 06 de maio, às 19h30, no anexo

SANTA CEIA DO SENHOR

Neste sábado, 04/05, às 18h30, no Templo Central
Participação: ADIG - MONTE CARMELO E NOVA BETEL
Vamos juntos, celebrar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus!
Aqui fazemos amigos, aqui vivemos em paz!

ENCONTRO COM DEUS PARA HOMENS

Aos sábados, de 09 às 11h, no anexo 1, da ADIG.
Deixando Deus moldar, construir e fortalecer seu caráter.
Propósito: Brasil, Família, Saúde, Negócios e Renovação Espiritual.

EBD - ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL

Todos os domingos, às 09h. Classes separadas por idade. Venha e traga a
sua família. Adquira sua revista em nossa livraria.
Tema: João - O Evangelho do Filho de Deus

ENCONTRO DE CASAIS ADIG

Tema: Imperfeitos e Felizes
De 07 a 09 de Junho, no Hotel Palmier. Vagas Limitadas
Mais informações: Pr. Charles Lima (21) 98005-7886

C E N E - Centro Educacional Nova Esperança

Escola Cristã de Educação por Princípios - Educação Infantil e
Ensino Fundamental. Oferecemos uma equipe de profissionais
qualificados, conforto e segurança, área de recreação devidamente aparelhada!
Matrículas Abertas! Ligue para 2467-8507
End. Estrada da Cacuia, 475 - andar inferior do Templo Central.
Educar a criança nos princípios de Deus é educá-la para a vida!

IBADIG - Inscrições Abertas!

No IBADIG, você escolhe os dias que pode e deseja estudar! Segunda a
sexta-feira, com exceção da terça-feira, de 19h30 às 22h.
TURMAS, TAMBÉM AOS DOMINGOS, 8h DA MANHÃ
* VALORES A PARTIR DE R$ 55,00 MENSAIS
Informe-se no IBADIG. Tel.: 3386-9100, Rm 4 ou 2467-8507, de 18h às 22h.
Assembleia de Deus na Ilha do Governador - ADIG
www.adig.com.br
Estrada da Cacuia, 475 Tel.: 3386-9100
Expediente: 9h às 14h

Boletim

Semanal
www.adig.com.br

ADIG

Uma igreja que faz Discípul
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2019 - O Ano da Intimidade com Deus
ARMAS SOBRENATURAIS

“E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si cinco seixos do ribeir
lançou mão da sua funda...” (1 Sm 1

A história de Davi enfrentando o gigante Golias ilustra muito bem as guerras co
quais nos deparamos, diariamente, como Igreja do Senhor.
A Bíblia diz que todos os dias o povo de Israel era afrontado pelo gigante: “Po
todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e tem
grandemente” (v.24). Todavia, ao deparar-se com aquela realidade, Davi ousou contr
a multidão e lutar contra o gigante.
Nessa batalha há um ponto que merece destaque; é que para enfrentar um guerreir
bem preparado, o normal seria a utilização de armas equiparadas às que Golias usava. E
Saul equipou Davi com as suas próprias armas: “E Saul vestiu a Davi de suas ves
pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze; e o vestiu de uma couraça” (v
Mas, Davi sequer conseguiu andar, pelo que disse a Saul: “Não posso andar com isto
nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si” (v.39).
Ao lembrar-se de como Deus o ajudara a vencer um leão e um urso, Davi lança m
sua arma, a funda. Escolhe para si cinco pedrinhas e se aproxima do gigante para venc
utilizando não mais que uma pedra.
É evidente que a vitória de Davi foi algo sobrenatural, como ele mesmo declarou
vens a mim com espada, e com lança, e com escudo; porém eu venho a ti em nom
Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado” (v.
De igual modo, as armas que Deus coloca à nossa disposição (Palavra, oração, jeju
são sobrenaturais: “Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poder
em Deus para destruição das fortalezas” (2 Co 10.4), e a utilização das mesmas dep
do exercício da nossa fé.
Por maior que seja o gigante, se utilizarmos as armas que Deus nos deu, sere
vitoriosos. “Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir n
mau e, havendo feito tudo, ficar firmes” (Ef 6.13). Amém!

ELIZEU MENEZ

Pastor Preside

“A VITÓRIA É NOSSA PELO SANGUE DE JESUS”
Valorize-se! Você pertence à Igreja!

