Eventos Especiais na Sede
Todo 2º sábado de cada mesa partir das 15:00 hs – reunião com toda diretoria e
dirigentes de congregação, com os departamentos do circulo de oração,
departamento dos jovens e adolescentes, departamento infantil, departamento
missionário e às 16:30hs reunião geral com todos obreiros do campo: cooperadores,
diáconos, diaconisas, presbíteros, líderes, regentes, tesoureiros, secretários e s eus
respectivas cônjuges.
 Culto de Santa Ceia: Todo 2º sábado de cada mês às 19:00 hrs no templo Sede.
 Culto Regional c om a Juventude: Todo 4° sábado de cada mês às 19:00 hrs de
acordo com suas escalas
 Culto regional com as irmãs do circulo de Oração: Toda 4ª quinta feira de cada mês
às 19:30 hrs com a participação de todas as congregações da cidade de Jaboticabal.
 Batismo - será realizado nos meses de: fevereiro, maio, agosto e novembro, sempre
no 2º sábado do mês.
 Departamento infantil – workshop: Valorizando a educação cristã infantil – (Dias 05,
06 e 07 de janeiro de 2018)
 Retiro Espiritual UMADCAJ: Dias 10, 11, 12 e 13 de Fevereiro de 2018 período de
carnaval.
 Congresso UAADCA (adolescentes): Dias 23 e 24 de fevereiro 2018
 Curso de especialização de professores da escola dominical (CEPED): Dias 15, 16 e
17 de junho de 2018
 Encontro de mulheres com coquetel – 2018 (sede): Dia 02 de junho 2018
 XXX congresso UMADCAJ: (mocidade) Dias 26, 27 e 28 de julho de 2018
 XXII Aniversário do Templo Sede: Dia 29 de julho de 2018 (Após o congresso
UMADCAJ)
 XXXI Congresso UFADCAJ: (Círculo de Oração) Dias 30 e 31 de agosto, 01
setembro de 2018
 WORKSHOP: (Escola Bíblica de Férias). Dia 28,29 e 30 de Setembro de 2018.
 Departamento Infantil (Festa das crianças): Dias 12 e 13 de outubro de 2018.
 Encontro de Casais : Dia 15 de novembro de 2018.
 Culto em ação de graças Aniversario Pr. Eliel F erreira e Pra. Rosália Borges Ferreira
- Dia 24 de novembro de 2018.

