CONAMAD

CONVENÇÃO NACIONAL DAS ASSEMBLEIAS DE
DEUS NO BRASIL MINISTÉRIO DE MADUREIRA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Bispo Doutor Manoel Ferreira, presidente da Convenção Nacional
das Assembleias de Deus no Brasil, Ministério de Madureira – CONAMAD,
no uso das atribuições legais, conferidas pelo Estatuto da Entidade, CONVOCA todos os ministros: pastores, pastoras, evangelistas, missionários e
missionárias filiados à CONAMAD, que estejam quites com suas anuidades, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, nos dias 25 a
28 de Maio de 2022, na Assembleia de Deus Fama, Rua Florianópolis,
220 - Vila Paraíso, Goiânia - GO, para deliberarem os seguintes assuntos:
Tema: Preservando a Unidade no Espírito Santo.
Divisa: “Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz”, Efésios 4.3.
TEMÁRIO:
1. O estado dos mortos e sua condição antes da glorificação dos salvos e a sentença final
dos perdidos;
2. Os últimos acontecimentos mundiais e as teorias relacionadas à volta de Cristo;
3. A igreja e o incansável exercício da discplina da oração;
4. A Escola Bíblica Dominical (EBD), conduzindo os crentes à maturidade cristã para o
enfrentamento das ideologias dos dias pós-modernos;
5. Nós, do Ministério de Madureira, somos pré ou pós tribulacionistas?
6. A importância das eleições legislativas para a igreja;
7. Como ajudar a igreja na Rússia e na Ucrania neste momento de guerra;
8. Pelos textos a seguir: Jeremias 1.5: “Antes que eu te formasse no ventre te conheci, e
antes que saísses da mãe te santifiquei; às nações te dei por profeta.” e Salmos 139.13-14:
“Pois tu formaste os meus rins; entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei,
porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado; maravilhosas são as tuas
obras, e a minha alma o sabe muito bem.”
Por estes textos nota-se que as pessoas têm valor e identidade antes mesmo de nascer.
Deus está ativo na vida de um ser humano enquanto ele está no útero.
O que dizer sobre a personalidade: quando é entregue a um ser humano? O feto tem
personalidade?
9. A Bíblia diz em Colossenses 3.19: “Vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não as
trateis asperamente.” A violência é uma característica do infiel. Bem como está escrito
em Provérbios 13.2: “do fruto da boca o homem come o bem; mas o apetite dos prevaricadores alimenta-se da violência.”
Como proceder com o ministro que desobedece esta orientação e conselho bíblico que
proíbe o abuso fisico ou verbal a uma esposa ou esposo?
10. De acordo com o texto a seguir: “Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da
terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente.”
(Gênesis 2:7). A alma é imortal?
11. Como agir com os ministros que abriram mão da chama pentecostal e por isso já
não oram, não falam em línguas, não têm visões, deixaram de ser profetas e muito mais.
Ser cheios do Espírito Santo é ou não requisito indispensável a um obreiro(a)?
12. Recebimentos, desligamentos, reconhecimentos, reintegrações e ordenações de ministros;
13. Outros assuntos convencionais encaminhados pela Mesa Diretora da CONAMAD.

TAXA ÚNICA DE INSCRIÇÃO: R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais).

Brasília – DF, 10 de fevereiro 2022.

Bispo Doutor Manoel Ferreira
Presidente
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