Convenção dos Ministros das Assembléias de Deus no
Estado do Espírito Santo e Outros
Edital de convocação.
Prezados convencionais
Saudações Cristãs

O Presidente da COMADEESO em conformidade com Art. 44 do estatuto da Convenção dos ministros das
Assembléias de Deus no Estado do Espírito Santo e outros COMADEESO, expedimos o Edital de Convocação 47ª
AGO/EBO (Assembléia Geral Ordinária e Escola Bíblica de Obreiros), convocando todos para celebrar este momento
significativo que propõe a celebração ao nome do nosso Senhor. Com o seguinte tema: Em defesa do verdadeiro evangelho.
(Rm 1.16). O evento será realizado nos dias 06, 07 e 08 de Novembro de 2020, no Templo da Assembleia de Deus Graça e
Vida, End. Rua Pica Pau nº190 CEP: 29.1684-10 Porto Canoa Serra - ES, para apreciar e deliberar sobre assuntos
da pauta a seguir: Escola Bíblica de Obreiros, Eleição e Posse da Mesa Diretora e Conselho Fiscal - bieno 2020 e 2021,
Apresentação do balancete financeiro, Consagração, ingresso e desligamento de ministros, Relatórios de comissões,
nomeações dos membros de orgãos e departamentos da COMADEESO e outros.
06/11 Abertura
Abertura da 47° AGO com Escola bíblica de obreiros das 19:00h à 21:00h.
07/11 Primeira Sessão antecedida de Escola Bíblica de Obreiros 08:30h
as 12:00h escola bíblica e eleição da mesa diretora e conselho fiscal 12:00h
as 13:30h intervalo para almoço.
07/11 Segunda Sessão antecedida de Escola Bíblica de Obreiros
13:30h as 17:00h EBO e tratados convencionais.
19:00h culto com ministração da palavra de Deus e consagração e ingresso de obreiros (Aberto ao Público).
08/02 Terceira Sessão antecedida de Escola Bíblica de Obreiros
08:30h as 12:00h Escola bíblica de obreiros e encerramento
OBS.:
a) O valor das inscrições para homens será de R$ 50,00 (cinquenta reais) para às mulheres R$ 30,00 (trinta reais) e
os jovens R$ 20,00 (vinte reais) com direito ao café da manhã e almoço, as inscrições antecipadas serão feitas até
o dia 20 de outubro de 2020.
b) Haverá 18° encontro da UFEM (União Feminina das esposas de ministros), as mesmas reunirão em local a parte.
Tema: Mulheres levanta-te e desce a casa do oleiro (Jr. 18.02)
c) Encontro infantil em salas específicas.
d) Solicitamos os amados Ministros que incentive a participação de todos os obreiros e suas igrejas.
e) Haverá encontro da Juventude UMADCES
(Rm 12.02).
f) Translados e hotéis a cargo dos participantes.
Rogamos as orações de todos, no sentido de que sejamos rica e abundantemente abençoados por Deus nesse evento.
Em Cristo Jesus,
Vitória 01 de maio de 2020.

Pr. Nataniron Ribeiro da Cunha
Presidente da COMADEESO
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