
LEITURA DA BÍBLIA EM UM ANO – "Procure apresentar-se a Deus 
aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que 
maneja corretamente a palavra da verdade. (2 Timoteo 2.15). Pegue a 
tabela na recepção! Participe! 
 
 

QUERIDO VISITANTE – Sua presença é muito importante para nós! 
Sejam muito bem vindos! 

 “ Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor.”  Sal. 122:1 
 

Convide – Como poderão se alegrar, se não ouvirem o convite: “Vamos 
comigo à casa do Senhor?” Traga visitantes. 
 

 

ACAMPAMENTO DA IGREJA – Por motivo de força maior, não 
realizaremos este acampamento na data prevista. Fiquem 
atentos para novas informações.                                           

A Diretoria 
 

Está se aproximando o lançamento da Campanha 
de Missões Nacionais no Brasil e em nossa igreja. 
Desde já, comecemos a orar para que Deus 
coloque nos nossos corações a alegria de 
participar e cooperar! 

       “Em 2005 Missões Nacionais terá como tema Missões: Jesus para todos 
com o  objetivo de trazer a memória dos brasileiros o desafio de levar a 
mensagem do evangelho a todas as pessoas, independentemente da etnia, 
camada social, profissão ou comportamento. Jesus é para todos.  

A divisa está em Atos 28.31, “Pregava o Reino de Deus e ensinava a 
respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum”.  

O hino oficial é novamente Minha Pátria Para Cristo, 603 HCC. O alvo 
proposto é 6,5 milhões de reais. Alvo determinado para ir ao encontro das 
necessidades mais emergenciais do trabalho de evangelização no nosso país. 
Recursos necessários apenas para manter os obreiros que estão nos campos 
alcançando outros no Brasil. Mas se queremos avançar na propagação do 
evangelho precisamos ultrapassar esse alvo. Com a nossa participação podemos 
levar Jesus a todo o Brasil. Bem-vindo a Campanha 2005.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
QUEM É DEUS - SABEDORIA 

 

Leia Jó 28. 12 – 28 
 

Somente Deus conhece o caminho para sabedoria, 
porque ele é a fonte da verdadeira sabedoria. A sabedoria 
de Deus se evidencia pela beleza, sutileza, riqueza 
complexidade, variedade e explendor da Criação. 
Manifesta-se também na pessoa, no poder e na perfeição 
do Deus Criador. 

“No temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o 
mal é ter entendimento” (28.28). A verdadeira sabedoria 
só pode ser alcançada por meio do cultivo do temor ao 
Senhor: “O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e 
o conhecimento do Santo é entendimento” (Pv 9.10). 
Temer a Deus é sustentar atitude de admiração e 
humildade diante dele e andar na total dependência de 
Deus em cada área da vida. O temor do Senhor é 
semelhante à atitude do súdito diante de um rei poderoso, 
é estar sob autoridade divina na certeza de que um dia 
terá de prestar contas. A sabedoria, então, está 
relacionada à confiança, à humildade, à capacidade de 
aprender, à atitude de servo, à receptividade e à confiança 
em Deus - o oposto exato da autonomia e da arrogância. 

“Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu 
ande na tua verdade; dá-me um coração inteiramente fiel, 
para que eu tema o teu nome.” (Sl.86-11). A sabedoria 
está relacionada à disposição em desenvolver a 
perspectiva divina na própria vida. Procure aplicar a 
oração de Davi à sua vida. 

                                Extraído  
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  “Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.” 
2 Coríntios 3.17 

ATIVIDADES PERMANENTES 
Reunião de Oração Dominical – 9:00am 
Escola Bíblica Dominical – 10:00 am 
Culto Dominical – 11:30 am 
Culto de Oração e Estudo Bíblico – Quarta-feira 8:00 pm  

Culto Administrativo (Assembléia) – 2 º  Sábado 
Ceia Memorial – Todo 1 º domingo 



C U L T O  D E  L O U V O R  E  A D O R A Ç Ã O  
 

ABERTURA 

Chamada ao Culto ...................................  Congregação 

 
Hino 8 HCC - A Ti, Ó Deus, Fiel  E Bom Senhor 

*Oração Inicial ........................... ..............João Rubens 

Palavras de Boas Vindas .............................João Rubens 

CELEBRAÇÃO 

Cânticos de Celebração.......Liber Workship & Praise Team 

Palavra sobre A.B.M.  ..................Jocilene e Sotiris Malas 

Dedicação de Dízimos e Ofertas.................. Congregação 

 Hino Congregacional..................................Congregação 
 

Hino 337 HCC - Chuvas De Bênçãos 
*Oração de Consagração Dízimo e Ofertas ... Congregação  

ADORAÇÃO 

Cânticos de Adoração .........Liber Workship & Praise Team  

Apresentação do Pregador...........................João Rubens 

ENSINO 

*Mensagem ..........................................Pr. Zilmar Leite  

Hino Congregacional ................................. Congregação 

 

Hino Amazing Grace/Preciosa Graça 

*Oração Final e Bênção Apostólica ...........Pr. Zilmar Leite 

 

 

• * Favor não se locomover durante esses 

momentos no culto. 

C O M U N I C A Ç Õ E S  

Quartas-Feiras - Reunião de oração e estudo bíblico às 8:00 PM. Venha e 
traga visitantes. Estaremos dando continuidade ao Estudo Bíblico de Romanos. 

MOTIVOS DE ORAÇÃO 
Intercessão  - Diretoria, comunhão da igreja, Soraya Dunham, por aqueles 
que perderam entes queridos: Silvana Rego; Marilene e Francisco Amaro. 
Bênçãos – Deus tem nos abençoado grandemente, e queremos demonstrar 
nossa gratidão. Faça conhecidas as bênçãos alcançadas! Compartilhe! 
Palavra de Gratidão – A todos os irmãos e amigos que de maneira muito 
especial consolaram meu coração e de minha família, obedecendo o que nos diz 
a Palavra de Deus: “Consolai-vos uns aos outros...” I Tes. 4.18,  nossa gratidão. 
Da família Caetano & Rego. Silvana. 
     

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL  – Todos os domingos, às 10:00h. 
Classes para todas as idades. Seja pontual! 
Quinta-Feira – Reunião dos homens às 8:00 PM na casa do irmão Manuel 
Cunha 160-41 Higland Avenue – Jamaica -  
 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE AGOSTO 
 

“O Senhor te abençoe e te guarde”  Num. 6.24. 27 
 

08 – Francisco Amaro 
19 – Carlota Custodio 
  

ESCALA DE SERVIÇO 
“E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, 
sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, 

servis.” Colossenses 3:23 e 24 

 Hoje  Próximo domingo 
Dirigente do Culto        Joao Rubens Soares Fátima Lacerda 
Cozinha                         Carlota Dorinha 
Som                               Kevin Siqueira Kevin Siqueira 
Projeção                      Caroline e Kevin C     Caroline e Kevin C 
Recepção                      Evanise e David Evanise e David  
 

ATENÇÃO - Favor não atender ou deixar o seu telefone celular ligado durante a realização 
de qualquer atividade na Igreja. Obrigado pela cooperação. 
 

BANDEIRAS DOS ESTADOS – Se você tem a bandeira de algum estado do 
Brasil, por favor, entre em contato com o Ir. David Dasilva. Vamos precisar de 
todas elas para o lançamento da campanha em nossa igreja. Não deixe seu 
estado ficar de fora.  
 
FUNDO PRÓ TEMPLO. “Cada um contribua segundo propôs no seu coração; 
não com tristeza, ou por necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria.”  
II Corintios 9.7.  Os valores desse fundo não serão utilizados para 
nenhuma outra finalidade, a não ser a compra do templo. 


