
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). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIDERANÇA E IGREJA: Dia 05/set. terca-feira reunião do Conselho 
Administrativo às 8:00PM  e dia 09/set, sábado Assembleia da Igreja tambem 
às 8:00PM . Estas duas atividades serão realizadas na residência do irmão Manuel 
Cunha. Líderes e Igreja não deixem de participar é muito importante a presença de 
cada um de vocês. 
 

ESCALA DE SERVIÇO 
 Hoje  Próximo domingo 

 
Dirigente do Culto             Pr. Paulo Paiva               Pr. Paulo Paiva 
Som                                     Kevin Siqueira Kevin Siqueira  
Projeção        Caroline Soares              Caroline Soares 

 
ESCALA  MINISTÉRIO DE MÚSICA, ADORAÇÃO E ARTES 

 Hoje  Próximo domingo 

 
Música Especial                 Susana Hoffman               Especial 
Música Final                       Instrumental                    Instrumental 
Piano (Cânticos )                   Even Teixeira                   Even Teixeira 
Regência                            Jerusa Soares                  Jerusa Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Cantem!” 
 

                   Um ditado bem conhecido diz: “Quem canta seus males espanta”. É uma forma 
bem-humorada e popular de lidar com os problemas da vida. Brasileiro gosta de cantar. Certo 
cantor, ao ser entrevistado sobre seus hábitos de lazer, disse: “Quando não estou cantando, o 
que mais gosto de fazer é ouvir alguém cantar”. O povo de Deus sempre fez da música sua 
forma de expressão especial. Há muitos destaques na Bíblia sobre a atividade musical. Mas a 
ênfase da leitura de hoje, (Salmo 33:1-12), apresenta a razão por que devemos cantar e louvar 
a Deus com toda a alegria. A primeira razão é que “a Palavra do Senhor é verdadeira”. Esse é 
um grande motivo e merece ser bem destacado. Há muitos livros e discursos diferentes, que 
realmente impressionam. Apresentam elementos sofisticados de conhecimento e sabedoria. 
Arrebatam públicos e fazem discípulos no mundo inteiro. Mas nada se compara à Palavra do 
Senhor. Enquanto muitos livros informam, a Palavra de Deus transforma a pessoa em seus 
valores e maneira de viver, ensinando-a como conhecer a Deus. Podemos confiar na Palavra 
do Senhor. Ela não muda. Podemos lê-la à vontade e colocar em prática todos os seus 
ensinamentos. A Palavra do Senhor é nossa referência de vida e conhecê-la é um privilégio. 
Sabia que muitos desejam ter uma Bíblia, mas por razões diferentes e adversas não a têm? 
Outra razão por que devemos alegra-nos é que “ele é fiel em tudo o que faz”. Sim, em tudo 
Deus tem um propósito. Podemos não ver, mas Deus vê. Alguns pensam que Deus pode ser 
pego de surpresa pelas circunstâncias da vida, como se não soubesse o que se passa 
conosco. Nada surpreende a Deus. Ele tudo sabe! Não há segredos diante de Deus. Ele faz 
valer sua vontade e cumpre tudo o que prometeu. Podemos confiar na sua fidelidade e 
sabedoria. 
                   Então, descanse na Palavra de Deus e gaste tempo estudando-a. Manifeste a ele 
gratidão por tamanho amor e interesse por você. Não é uma boa razão para cantar? 
“Exultai, ó justos, no Senhor! Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, 
louvai-o com cânticos no saltério de dez cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com 
arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele 
ama a justiça e o direito; a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua 
palavra se fizeram, e, pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as 
águas do mar; e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, 
temam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou, e tudo se fez; ele ordenou, e 
tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos 
povos. O conselho do Senhor dura para sempre; os desígnios do seu coração por todas 
as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua 
herança.” (Sl.33:1-12) 

 
 

(Texto extraído do Pão Diário 8 – José Eduardo Dias – São Paulo) 

ATIVIDADES PERMANENTES 
 

Escola Bíblica Dominical – 05:30 pm 
Culto Dominical – 07:00 pm 
Culto de Oração e Estudo Bíblico – Quarta-feira 8:00 pm 
Núcleo de Estudo Biblíco (New Rochelle) – Sexta-feira 8:00 pm 
Núcleo de Estudo Biblíco (Astoria) – Quinta-feira 8:00 pm 
Culto Jovem – Todo ultimo sábado do mês às 7:30 pm 
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês 
Assembléia Geral – Todo 2º sábado do mês às 8:00 pm 
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  “Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.” 
2 Coríntios 3.17 



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

Música Inicial                                                                                  Instrumental 
 
Oração                                                                                 João Rubens Soares 
 

Boas-Vindas e Comunhão                                                            Pr.  Paulo  Paiva 
 
Cânticos                                                                   Liber Worship & Praise Team 

   
Rompendo em Fé 

Aliança Eterna 
 

Momento de Intercessão                                                                Pr. Paulo Paiva 
 
Música Especial                                                                          Susana Hoffman 
                                                                                                
Dedicação de Dízimos e Ofertas (Oração )                                       Pr. Paulo Paiva                                                                                     
 
Música  (Piano)                                                                            Caroline Soares 
 

           
Cânticos                                                                   Liber Worship & Praise Team 
 

Consagração 
  Venho, Senhor Minha Vida Oferecer   

 
Mensagem                                                                                    Pr. Paulo Paiva 

 
"A Satisfação que só Jesus Pode Dar"  

Mateus 11: 28-30 
 

Celebração da Ceia Memorial                                                         Pr. Paulo Paiva 
                                                                       

Distribuição do Pão 
Música Especial                                                                          Susana Hoffman 

Distribuição do Vinho 
Hino Congregacional                                                        Regente e Congregação 

  
Morri na Cruz por Ti – 124 HCC 

 
Avisos                                                                                          Pr. Paulo Paiva 
 
Oração Final                                                                                 Pr. Paulo Paiva 

 
Música Final           Cristo já Ressuscitou – 135 HCC               Congregação                                     
 

 
 
 

“Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o 
 conforme as tuas forças...” Eclesiastes 9.10 a. 

COMUNICAÇÕES 

ESTUDOS IMPORTANTES, VAMOS CONFERIR? 
1 - A Doutrina do Espírito Santo na classe de Adultos na EBD. Uma oportunidade para 
aprendermos e tirarmos as dúvidas com respeito a este assunto, participem. 
2 – Na classe de discipulado as nossas crianças estão estudando as principais doutrinas 
bíblicas. Se você tem interesse sobre o assunto junte-se a elas com certeza a 
experiência será muito boa. 
3 – O Livro de Colossenses às quartas-feiras. Estamos finalizando o primeiro capítulo 
portanto ainda há tempo de você participar além de que temos o nosso momento de 
oração e  muita música.  

Liber Worship & Praise Team: SETEMBRO – Jovens e Grupo regular – 
Responsável : LECIR. 
Intercessão: Pela escolha daquele que será Pastor efetivo da Igreja, pela 
preparação do musical JESUS, THE ONE AND ONLY, pelos jovens e adolescentes de 
nossa Igreja , pelo pastor interino Paulo Paiva e sua esposa Alceir e pela viagem da 
Ministra Jocilene Malas e sua família. 
Indicação Diaconal:   Esses são os irmãos que foram indicados  para 
treinamento ao diaconato da igreja - Ana Conceição, David Carvalho da Silva, 
Evanise Chan, João Rubens Alves Soares, Manuel Cunha, Maria de Fátima Lacerda, 
Mauro Machado,  Orival Canhedo, Silvana Canhedo e Winefred Camargo. 

MUSICAL DE ANIVERSÁRIO:  Nossa Ministra de Adoração, 
Louvor e Artes, está trabalhando em um Musical que será abençoador 
para nossa igreja desde sua preparação. Procurem a Lecir para 
obterem todo o material e começarem a trabalhar na preparação deste 
que será sem dúvida, um marco de crescimento espiritual, união e 
comunhão em nossa igreja. Os ensaios começarão 29 de setembro. 
VOCÊ NÃO PODE FICAR FORA DESSA!! 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO 
“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações 

sábios”. Salmo 90:12  
 
DIA 04 – Evanise S. Andrade Chan 
DIA 09 – David Carvalho DaSilva 
DIA 10 – Pollyanna Pinto Soares 

 

ATENÇÃO - Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos. 
 

MISSÕES NA LIBERDADE 
 

Querido irmão, nossa igreja conta com dois Núcleos 
de Estudos Bíblicos e Orações em funcionamento: às 
quintas-feira em Astoria e às sextas-feira em New 
Rochelle. 
Se você tem o coração na obra missionária e não tem 
tido a oportunidade de participar ativamente, esteja 
presente aos Núcleos e com certeza você terá a 
oportunidade de fazer missões não só participando 

mas, levando visitantes e também falando das experiências de bênçãos recebidas 
nos momentos de orações e comunhão. 
Sei que Deus tem um Ministério (Dom) específico para cada um de nós e quem 
sabe não é esse o que Ele tem para você: o de Evangelista. Então, participe. 


