
CAMPANHA DE COMPROMISSO 
 

Desde o lançamento da nossa campanha de compromisso em Novembro, 
já temos 21 irmãos participando e a soma total do compromisso feito 
pelos participantes, ou seja, a soma do alvo estipulado por eles é de 
$7,180.00. Até hoje já foram entregues desse total $3,155.00  
Ainda há tempo de você participar, o que está esperando?  Pegue seu 
envelope da campanha na recepção. 

 
Visitante seja bem-vindo.  Que Deus abençoe sua vinda ! 

 
Em especial agradecemos a presença do Pr. Ademir Simões, que está 
conosco desde quarta-feira, sendo benção em nosso meio. 
Um agradecimento todo especial à equipe que trabalhou duro para que a 
Feijoada de ontem acontecesse. Nosso “muito obrigado” ao querido Chan, 
que caprichou no preparo da feijoada, bem como a equipe que o ajudou, e 
também ao João Rubens, que dedicou seu tempo na maior parte das 
compras para o evento, como também acompanhando o Pr. Ademir. 
Que Deus os abençoe ricamente pelo carinho, amor e dedicação à obra. 

 
ESCALA DE SERVIÇO 

          
 Hoje  Próximo domingo 
 
Dirigente do Culto              João Rubens & Fátima     João Rubens & Fátima 
Som                                     Kevin Siqueira Kevin Siqueira  
Projeção       Caroline Soares              Caroline Soares 
Recepção                            Cecilia Dasilva   Tony Soares 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nosso Culto a Deus 
 

Uma criança perguntou ao pai: "o que significa cultuar?" O pai prontamente respondeu: 
"Cultuar é ir à Igreja e escutar os sermões". Infelizmente, uma boa parte dos cristãos, 
freqüentadores das igrejas, responderia da mesma maneira. 
 
Deus, porém, está à procura de "verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em 
verdade" (João 4.23). Quando os fariseus e escribas acusavam os seguidores de Jesus 
de desprezarem a tradição dos anciãos, o Mestre citou, como resposta, o que diz o 
profeta Isaías no capítulo 29 do livro que leva seu nome, verso 13, cujo texto é: "Por 
isso o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com 
seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração, e o seu 
temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de cor..." É a 
constatação da possibilidade de religiosos oferecerem culto a Deus que não o agrade. A 
citação feita por Jesus está no Evangelho de Marcos, capítulo 7 e verso 6 a 8: "...Bem 
profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com 
os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando 
doutrinas que são preceitos de homens. Vós deixais o mandamento de Deus e vos 
apegais à tradição dos homens". 
 
Percebe-se, que cultuar a Deus, requer do adorador e servo, uma atitude que reflita 
consciência de dever na administração de sua vida espiritual e da comunhão com Deus, 
tanto no culto publico, como no individual. Isso é mordomia do culto. Mordomia, no 
conceito bíblico, é o reconhecimento de que tudo quanto somos e temos pertence a Deus 
e que a nós foi entregue apenas para que administremos e o façamos bem - a vida, o 
corpo, os dons, os bens materiais, etc. 
 
A responsabilidade no cultivo da comunhão com Deus, para o crescimento espiritual, nos 
conduz ao privilégio do contato consciente com Ele. "Como suspira a corça pelas 
correntes de água, assim, por Ti, ó Deus, suspira minha alma" (Salmo 42.1). "Ó Deus, 
Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente; a minha alma tem sede de Ti; o 
meu corpo Te almeja..." (Salmo 63.1). "Buscarei, pois, Senhor, a Tua presença" (Salmo 
27.8). Evidenciemos a seriedade de mordomos de Jesus Cristo, através da perseverança 
na doutrina, na comunhão, do partir do pão, nas orações e na contribuição, expressão de 
generosidade, onde os membros do corpo de Cristo devolvem a Deus o que Ele lhe dá, 
em um verdadeiro culto de louvor e adoração a Deus, o real dono de todas as coisas. 
  

Pastor Eli Fernandes de Oliveira 
 

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 (Astoria) – Quinta-feira 8:00 pm 
Núcleo de Estudo Biblíco (New Rochelle) – Sexta-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 
Hino Congregacional                                           Regente e Congregação 

 
Eis Multidões - 528 HCC 

 
Boas-Vindas                                                      Maria de Fátima Lacerda 
Tema, Divisa e Música da Campanha de 2007                     Jerusa Soares 

 
2007 – ANO DA ORAÇÃO 

E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e 
buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu 
ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. II 

Crônicas 7.14 
 

Hino Congregacional                                           Regente e Congregação 
 

Se Meu Povo 
 

Momento de Oração                                                          Jerusa Soares 
Dedicação de Dízimos e Ofertas                                           Congregação 
Oração de Gratidão e Dedicação                                                                       
Hino & Cânticos                                      Liber NY Worship & Praise Team 

 
Levanta a Tua Voz e Anuncia – 536 HCC 

Igreja, Família 
Faz-me Um Servo 

 
Apresentação do Pastor Visitante                               João Rubens Soares 
Mensagem                                                                 Pr. Ademir Simões 

 
NÃO PODEMOS FICAR CALADOS 

 
Hino Congregacional                                           Regente e Congregação 
 

As Boas Novas Anunciai - 541 HCC 
 

Palavras Finais                                                  Maria de Fátima Lacerda 
Oração e Benção                                                        Pr. Ademir Simões 
Música Final                                                                                  Piano 
 
 
 
 
  

COMUNICAÇÕES 

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

EBD - ESTUDO IMPORTANTE, VAMOS CONFERIR? 
O nosso desafio para este trimestre é: Adoração a Deus em Números, Levíticos 
e Deuteronômio. O trio do Pentateuco. 

INTERCESSÃO:  Por aquele que Deus tem escolhido para ser o nosso pastor 
efetivo, pela unidade da Igreja, pela diretoria  e pelo presidente em exercício o 
irmao João Rubens Soares,  pelos nossos jovens, adolescentes e crianças, pelos 
nossos familiares que estão enfermos e, por pessoas que tem sido evangelizadas e 
convidadas a vir em nossa igreja.  

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

sábios”. Salmo 90:12  
17 – Casamento -  Evanise e Chan 
19 – Milene Olmo 

ATIVIDADES DO MÊS DE MARÇO 
ENCONTRO DE MULHERES – Dia 05 , segunda-feira, na casa da 
irmã Bia em East Elmhurst as 8:00PM. 
REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO – Quarta-feira, 07  
após o Culto de Oração na Igreja. 
ASSEMBLÉIA ADMINISTRATIVA – Sábado, dia 10 na casa do 
irmão Manuel Cunha às 8:00PM. 
ESPECIAL COM PR. INALDO FILHO – De sexta-feira, dia 2 a 
domingo, dia 4, teremos a presença do Pr. Inaldo, da Califórnia. 
Ele estará trazendo estudos especiais às famílias da igreja. 
ENCONTRO DOS JOVENS E ADOLESCENTES – Dia 31 às 7:30 
PM. Com participação do Pr. David (Kearny, NJ) e a banda e 
coreografia do Projeto Vida Nova. Convide seus amigos, será uma 
boa oportunidade deles estarem ouvindo a respeito de Jesus. 
 
ESCALA DE PARTICIPAÇÃO NOS CULTOS DURANTE O MÊS DE MARÇO 
Dominicais 
04 – Pr. Inaldo Filho 
 
Cultos de Oração e Estudo Bíblico /  Núcleo 
28/02 – Jerusa Pinto Soares ( Igreja) 
01 – João Rubens Soares (Núcleo de Astoria) 
 
Cultos Especiais para Familia 
02 – as 8PM - Pr. Inaldo Filho (Jamaica) 
03 – as 8PM - Pr. Inaldo Filho (Jamaica) 
 


