
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 $7,365.00. Até hoje já foram entregues desse 
total $5.125.00.  
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 ! 

  
Pr. Daniel Paixão a nossa gratidão por  estar aqui nos ajudando. É um 
prazer tê-lo  conosco nesse momentos quando aguardamos a resposta 
de Deus daquele que será o nosso pastor efetivo. 
Desejamos as mais ricas bençãos ao Pastor, família e ao seu ministério.  

 
ESCALA DE SERVIÇO 

          
 Hoje  Próximo domingo 
 
Dirigente do Culto              João Rubens Soares        João Rubens Soares 
Som                                     Kevin Siqueira      Kevin Siqueira  
Projeção         Caroline Soares               Caroline Soares 
Recepção         David Carvalho                             
Contagem/Hoje                  Jerusa, Fátima, Vania 
Contagem/Proximo Dom.  Douglas, Orival, Vania 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
A VELHICE 

(Eclesiastes 12: 1-8)  
 

• “Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham 
os maus dias, e cheguem  os anos dos quais dirás: Não tenho neles 
prazer;”  

Temos aqui uma maravilhosa descrição da idade avançada com suas 
enfermidades. 

•  “Antes que se escureçam o sol, a lua e o esplendor da tua vida, e 
tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro;” 

Falta de intesse e de ideais, fraqueza no corpo 
• “No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se 

curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus 
moedores da boca, por ja serem poucos, e se escurecerem os teus olhos 
nas janelas:”  

Dos braços, das pernas e das costas, dos dentes e das vistas 
• “E os teus lábios quais portas da rua, se feccharem; no dia em que não 

puderem falar em alta voz, te levantares à voz das aves, e todas as 
harmonias, filhas da música, te diminuírem;”  

Falta de assunto para falar, fraqueza da voz 
• “Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no 

caminho, e te embranqueceres, como florece a amendoeira, e o 
gafanhoto te for um peso e te perecer o apetite; porque vais à casa 
eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça;”    

 Vertigens em lugares altos e tremor no caminho, cabelos brancos e falta 
de apetite  

• “Antes que se rompa o fio da prata, e se despedace o copo junto à fonte, 
e se desfaça a roda junto ao poço.”  

Então está perto da hora da morte, poéticamente descrita no verso 6. 
Antes do versículo 6 devemos introduzir o começo de todo este parágrafo 
novamente: “Lembra-te do Teu Criador nos dias da tua mocidade, antes 
que se rompa...”. 

• “E o pó  volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu.” 
O corpo volta ao lugar de proviniência (Gn3:19e o espírito e a alma, a 
Deus, que os deu (Gn2:7). O fato de aqui não se tratar da ressurreição e 
da reunião entre o corpo e a alma no derradeiro dia, nada diz contra a fé 
de Salomão, na eternidade da alma 

• “Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade.” 
O grande rei, aqui, diz em que estado, em que a idade e porque escreveu 
o livro de Eclesiastes.  

                                         Extraído        

 
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  

Prelúdio                                                                          Instrumental 
  
Oração Inicial                                                        João Rubens Soares                  
 
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 
 

A Ti o Deus, Fiel e Bom Senhor 8 - HCC 
 

Boas-Vindas e Confraternização                              João Rubens Soares      
                           
Tema, Divisa e Música da Campanha de 2007                 Fátima Lacerda 

 
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 
Momento de Oração                                                      Fátima Lacerda  

                     
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 
 

Perto, Mais Perto 442 HCC 
                              
Dedicação de Dízimos e Ofertas                              João Rubens Soares     
 
Oração de Gratidão e Dedicação                                    Mauro Machado 
 
Mensagem                                                                 Pr. Daniel Paixão 
 
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 
 

Pão da Vida  516 - HCC 
 
Celebração da Ceia do Senhor                                     Pr. Daniel Paixão 
 
Distribuição do Pão e Vinho                                                    Diáconos 
 
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 

 
Já Refulge a Glória Eterna – 153 HCC 

 
Oração e bênção                                                       Pr.  Daniel Paixão 
 
Música Final                                                                     Instrumental 
 

COMUNICAÇÕES 

ATENÇÃO - Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos.  
 
INTERCESSÃO:  Todas terças-feiras de 8:00AM às 9:00AM vamos nos 
unir em uma corrente de oração por aquele que  temos  escolhido para 
ser o nosso pastor efetivo, pela saúde das irmãs Monica Oliveira (esposa do Pr. 
Eli), pela unidade da Igreja, pela diretoria  e pelo presidente em exercício o irmão 
João Rubens Soares (Primeiro Vice-Presidente),  pelos nossos jovens, 
adolescentes e crianças , por pessoas que tem sido evangelizadas e convidadas a 
vir em nossa igreja e, por Daniel Carlos  Baptista que está servindo no Iraque. 

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

corações sábios”. Salmo 90:12 
 
04 – Anthony Pinto Soares 
08 – Scott Machado 
16 -  Winefred Adalberto Camargo 
29 – Casamento – Cecília e Celsino DaSilva 
 
 

ATIVIDADES DO MÊS DE JUNHO 
O especial nosso  para o mês de junho é a presença de pastores que 
com certeza estarão abençoando nossas vidas. 
03 – Pr. Inaldo Camelo 
10 – Pr. Daniel Paixão 
17 – Pr.  Bert Vithaliz 
Shower – Nathalia e Douglas 
24 – Pr. Antonio Brandão 
À partir do dia 27/06 estará conosco o Pr. José Augusto Nicolau. 
 

 
  “ TEEN PLACE “ 

Participem todas as sextas-feiras às 7:30PM do Youth    
Group aqui na Igreja. Maiores informações com os 
Kevins ou Caroline. Todos os domingos desse mês no 
horário da EBD ou seja às 5:30, pastores estarão 

conversando com vocês. Não deixem de participar 
 
ESCALA DE PARTICIPAÇÃO NOS CULTOS DURANTE O MÊS 
06/13 - (quarta-feira) – Joao Rubens Soares( Igreja) 
06/14 - (quinta-feira) – David Carvalho (Núcleo de Astoria) 
06/15 - (sexta-feira) – João Rubens Soares   (Núcleo de New Rochelle) 


