CONTIBUA COM A OBRA MISSIONÁRIA
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DESAFIOS PARA O ANO DE 2015
1. Remeter mensalmente $ 1000 ao HAITI
2. Construir o Templo em Rita de Cássia - BA
3. Reintegrar o Templo em Catalão - GO

ADQUIRA SEU CARNÊ
MISSIONÁRIO – TRAGA SEU
COFRE MISSIONÁRIO
CONTRIBUA E INTERCEDA POR
ESTA OBRA
SEJA VOCÊ TAMBÉM UM
CEIFEIRO DA ÚLTIMA HORA!

EDITORIAL
Chegamos ao mês
de março e temos a
imensa satisfação de
apresentar o segundo
exemplar do Boletim
O CLARIM 2015 da
Assembleia de Deus
de Missão do Distrito
Federal (ADMDF).
Nosso informativo
permanece com a
proposta de divulgar
as atividades da
igreja afim de que
todos
tomem
conhecimento
e
possam interagir e
participar ativamente.
Todo o trabalho é
orientado e dirigido
por Deus. E em
nome
de
Jesus
bradamos:
“2015
Ano de
Clamor, intercessão
e vitória”. Amém!
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Elaboração:
Dc. Rubilar

CULTOS FICIAIS
Terças: 20h
Domingos:
09h às 11h
19h às 21h
Acesse o Clarim no sítio
http://www.admdf.com.br

MARÇO de 2015

CULTO EM AÇÃO DE GRAÇAS
ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DO PASTOR
No dia 8/03/2015, realizou-se no templo sede da Assembleia de
Deus de Missão do Distrito Federal um CULTO EM AÇÃO DE GRAÇAS
pelo aniversário do Pr. Douglas Baptista - Presidente da ADMDF.
A festividade teve como objetivo adorar a Deus e agradecer por
mais um ano de vida que o Senhor concedeu ao Pr Douglas e também para
abrilhantar este momento tão especial foi realizado o lançamento do
segundo CD da Missionária Dirlei Baptista.
Homenagem da congregação do SOF Sul (Bananal)

Homenagem da Família Pastoral

Direção:
Pr. Douglas Baptista

CONTRIBUIÇÕES:
BANCO DO BRASIL: Agência 3085-6 Conta Corrente 20.789-6
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: Agência 1505 Operação 003 Conta 1245-5

BRASÍLIA

Orações da Igreja

PALAVRA PASTORAL

LANÇAMENTO DO 2º CD DA MISSIONÁRIA DIRLEI BAPTISTA
Dentre as atividades desenvolvidas por ocasião da comemoração do
aniversário do Pr. Douglas foi realizado lançamento do novo CD da Missionária
Dirlei. Este CD se constitui de uma obra destinada a adoração e evangelismo
através do louvor e tem como título “LIBERDADE”.

O pai e o filho perdido
(Lc 15.11-32)
Cristo Jesus ensinou inúmeras vezes por meio de parábolas. Parábola
significa comparação, ou seja, fazer uso dos fatos que acontecem em nosso cotidiano
para ensinar e ilustrar verdades espirituais. O livro da bíblia que contém o maior
número de parábolas é o evangelho de Lucas.
A parábola do filho pródigo é conhecida como "a coroa de todas as parábolas" e como "o evangelho dentro do evangelho", a qual permanece incomparável
dentro de toda a literatura, como sendo "a narrativa mais divinamente terna e mais
humanamente tocante, jamais contada. Uma história de paciência e generosidade
com as quais o amor triunfa sobre a obstinação e loucura humana”. O propósito é
demonstrar o amor e a compaixão de Deus o Pai pelos pecadores perdidos.
Como é o pai nessa narrativa? Pai amoroso e perdoador, cujo amor é mais
vasto do que a mente humana possa medir. O evangelho que temos para pregar é a
mensagem que fala de um Deus que ama e está ansioso para perdoar e restaurar
pecadores à comunhão. Um pai que espera com paciência o retorno dos filhos
pródigos para assentá-los outra vez entre os príncipes! Que mensagem maravilhosa!
Quem é o pródigo nessa narrativa? Todos os que rejeitam o amor de um pai
e desperdiçam os bens que lhes foram dados por Deus, numa vida rebelde. Não é
preciso que as pessoas se vistam com trapos para serem classificadas como filhos
pródigos. Podem ser muitas vezes encontradas entre as que têm condições
financeiras para usarem seda e cetim, mas cujo coração e caminhos estão entregues à
carnalidade vulgar. A terra distante que se escondeu o filho rebelde, não é medida em
quilômetros, mas em comunhão. Até um ministro do evangelho pode ser um exilado
da casa de seu Pai. Mas sempre que houver contrição e arrependimento, o pai estará
esperando, de braços abertos, amoroso e misericordioso para perdoar.
Multidões de pecadores salvos bendizem a Deus por esta parábola
incomparável do filho pródigo, que demonstram e ensinam a graça e o amor divino.
Que possa, com a sua mensagem de esperança e chamamento à fé, ser ainda usada
para convidar e ganhar milhares, daqueles que vagam sem rumo, de volta ao coração
e ao lar do Pai.
Douglas Roberto de Almeida Baptista
Pastor Presidente - ADMDF

Imagens do 1º CD “Não há Solidão” e do 2º CD “Liberdade”

EQUIPE DE INTERCESSÃO DA ADMDF
Faça parte da Equipe de Intercessores. Seja você também um (a) guerreiro
(a) de oração. Nossas reuniões acontecem todas as terças-feiras e quintas feiras de
06hs às 07h. Venha nos ajudar a interceder pelas famílias e pelos filhos pródigos.
“Orai sem cessar”
(1Ts 5.17)

UMADDF
(União de Mocidade da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal)
Os jovens integrantes da UMADDF realizaram diversas atividades no mês
de março com a finalidade de congraçamento, aprendizagem da Palavra de Deus,
evangelização e adoração.

OBREIRO DA ADMDF NO HAITI

Dia 03 (Sexta Feira) – No Espaço de Festas da PMB no SMU – Almoço de
confraternização.

O Presbítero Edvaldo Maninho, obreiro da ADMDF, que atualmente
encontra-se em Missão de Paz no Haiti pelo Exército Brasileiro, tem sido o elo entre
as igrejas que estão ligas a esse ministério naquele País.
Na foto abaixo o flagrante do Pb Edvaldo entregando a oferta missionária
aos pastores locais.

Dia 11 (sábado) – Comemoração dos aniversariantes dos meses de janeiro
a abril nas instalações da igreja e logo após na Praça da Vila Militar no SMU um
momento evangelístico e de louvor.

CULTO DO TRABALHADOR
O Culto do trabalhador recomeçou suas atividades no dia 24 do mês de
fevereiro do corrente ano. Sua finalidade é realizar um trabalho de evangelização,
com os trabalhadores das empresas circunvizinhas a igreja. O culto é realizado todas
as 4ª Feiras, das 12h10 às 12h50. Seu dirigente é o Dc Vargas, que conta com apoio
da equipe formada pelo Dc Rubilar e os irmãos Lucas e Antônio Carlos.

A coordenação dos eventos ficou a cargo da liderança da Mocidade
Missionária Dirlei da Silva Baptista.
A mocidade tem suas reuniões semanais aos sábados às 19h, onde são
desenvolvidos estudos bíblicos, louvores e dinâmicas diversas que fazem parte da
liturgia do culto jovem.
JOVEM
Participe das Atividades!
Sua presença é muito importante!

