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CONTRIBUA COM A OBRA MISSIONÁRIA
INFORMATIVO DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DE MISSÃO DO DISTRITO FEDERAL

ANO 19 - Nº 4

Romanos 10.14-15

DESAFIOS PARA O ANO DE 2015
Remeter mensalmente $ 1000 ao HAITI

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

CONTRIBUIÇÕES:
BANCO DO BRASIL: Agência 3085-6 Operação 001 - Conta Corrente 20.789-6

EDITORIAL
Temos a imensa
satisfação
de
apresentar o quarto
exemplar
do
CLARIM 2015 da
Assembleia de Deus
de Missão do Distrito
Federal (ADMDF).
A proposta deste
informativo
é
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, interseção
e vitória”. Amém!
EXPEDIENTE
Direção:
Pr. Douglas Baptista

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: Agência 1502 Operação 003 Conta 1245-5

Elaboração:
Dc. Rubilar

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

BRASÍLIA

MAIO de 2015

PALAVRA PASTORAL
Tapar a brecha da muralha: alguém se habilita?
E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o
muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a
destruísse; porém a ninguém achei" (Ez 22.30)
O capítulo 23 do livro do Profeta Ezequiel contém três oráculos.
Oráculo é a revelação da vontade e da decisão de Deus anunciada por meio de seu
profeta. O primeiro oráculo registrado versículos 1-16
era uma acusação divina contra Jerusalém (cidade
afundada na imoralidade e cheia de crimes de sangue).
O segundo oráculo está nos versículos 17-22 quando
Deus avisa que mandará o fogo de sua ira sobre a
população que insiste em viver na miséria da hipocrisia,
do engano e do pecado. O terceiro oráculo está nos
versículos seguintes 23-31 onde a justiça de Deus é
proclamada contra todas as classes sociais em
Jerusalém. Estes três oráculos eram o contra o povo de
Deus, a nação escolhida, os eleitos por Jeová que agora
estavam afastados dos propósitos divinos. Apesar de
tudo, Deus procurava entre eles alguém que pudesse tapar a brecha na muralha,
alguém que pudesse aplacar a ira de Deus e ser instrumento para impedir a
destruição, porém, Deus não encontrou a ninguém. Todos se perverteram, todos se
corromperam, todos se desviaram do caminho. Deus procurou em vão um pouco de
prata em meio à escória, porem a preciosa prata havia desaparecido (verso 22).
Deus está indignado, assim como esteve no passado. Nosso Deus, ainda hoje, está à
procura de profetas, sacerdotes e líderes, homens e mulheres compromissados com
a verdade. Quem se habilita a tapar a muralha? Para impedir a ira divina na sua
vida, na sua casa e na sua família? Para clamar pela benção de seus filhos e pela
prosperidade do Reino? Não é prometido fama, não é oferecido vantagens políticas
e nem tráfego de influência. Haverá pedradas, perseguição, escárnio açoites e
calúnias, mas será considerado grande no reino dos céus. Quem se habilita?
Pr. Douglas Roberto de Almeida Baptista
Presidente ADMDF

RECEBIMENTO DE NOVOS MEMBROS NA ADMDF
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
NO CENTRO DE REINTEGRAÇÃO DEUS PROVERÁ

Pr Marcelo e família - Vindo do Rio de Janeiro

TERMINO DE LIÇÃO - ENTREGA DE DIPLOMAS

No dia 24 de maio o Dc Vargas, acompanhado do Aux Álvaro
realizaram a entrega simbólica dos diplomas dos internos concludente do
Curso da Escola Bíblica Dominical O Caminho para o Céu.
O curso que teve a duração de 3 meses 98 internos.

Ev Carlos Júnior e família - Vindo de Recife

Dc Benedito e família - Vindo de Campo Grande

Irmão Ivan - Vindo do Rio de Janeiro
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
NA CONGREGAÇÃO DO SOF SUL (BANANAL)
As crianças da na congregação do Bananal no SOF Sul, sob a direção da
professora Geisi, participando da EBD e se apresentando.

CIRCULO DE ORAÇÃO DA ADMDF
MULHERES COMPROMETIDAS COM A OBRA DE DEUS
As irmãs do circulo de oração se reúnem todas as quarta - feiras às 14:30.
Nestes encontros são realizados momentos de estudos bíblicos, de
intercessão, clamor e adoração.

Ensina a criança no Caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso
não se desviará dele!
Provérbios 22.6

ESPERAMOS ANSIOSAS PELA SUA VISITA!

