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

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

New York, 31de julho de 2005 – Ano II – Nº 44

Convide – Como poderão se alegrar, se não ouvirem o convite: “Vamos
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ACAMPAMENTO DA IGREJA – Comecem a arrumar suas

FAÇAMOS O QUE É BOM ENQUANTO HÁ TEMPO

comigo à casa do Senhor?” No próximo domingo, vamos conhecer o vencedor do
concurso: Convide! Traga visitantes!

mochilas para o nosso acampamento: 2, 3, 4 e 5 de setembro!
Aguardem outras informações.
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.”

ATIVIDADES PERMANENTES
Reunião de Oração Dominical – 9:00 am
Escola Bíblica Dominical – 10:00 am
Culto Dominical – 11:30 am
Culto de Oração e Estudo Bíblico – 8:00 pm
Culto Administrativo (Assembléia) – 2 º Sábado
Ceia Memorial – Todo 1 º domingo

LANÇA o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos
dias o acharás.
Reparte com sete, e ainda até com oito, porque não sabes
que mal haverá sobre a terra.
Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra,
e caindo a árvore para o sul, ou para o norte, no lugar em que a
árvore cair ali ficará.
Quem observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as
nuvens nunca segará.
Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem
como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim
também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas.
Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a
tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se
aquela, ou se ambas serão igualmente boas.
Certamente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol.
Porém, se o homem viver muitos anos, e em todos eles se
alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque
hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade.
Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu
coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do
teu coração, e pela vista dos teus olhos; sabe, porém, que por
todas estas coisas te trará Deus a juízo.
Afasta, pois, a ira do teu coração, e remove da tua carne o
mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade.
Eclesiastes 11

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO

COMUNICAÇÕES

Prelúdio.......................................................... Instrumental

Quartas-Feiras - Reunião de oração e estudo bíblico às 8:00 PM. Venha e

LOUVEMOS AO SENHOR

“Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e
força.” Salmo 96:7

traga visitantes. A Dra. Gina Nicolau estará nos trazendo a palavra.

MOTIVOS DE ORAÇÃO
Intercessão

Oração Invocatória............................................. ....Francisco

- Diretoria, comunhão da igreja, Soraya Dunham e familía,
reunião da Aliança Batista Mundial em Londres.
Gratidão – Deus tem nos abençoado grandemente, e queremos demonstrar
nossa gratidão. Faça conhecidas as bênçãos alcançadas! Compartilhe!
Reunião de Oração – Todos os domingos, às 9:00am!

Chamada ao louvor e a adoração .............................. Cânticos

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL

Leitura Bíblica Salmo 103:1 - 8........................FatimaLacerda

COMUNHÃO

“Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.”
Salmo 133.1

Saudações e Boas Vindas................................ Fatima Lacerda

Momento da Educação Religiosa.......... MER Profa. Silvana Rego
Dedicação de Dízimos e Ofertas .........................Congregação

ANIVERSARIANTES DO MÊS JULHO

“O Senhor te abençoe e te guarde”
01
07
11
13
16

–
–
–
–
–

“Celebrai com júbilos ao Senhor, todos os moradores da terra:
dai brados de alegria, regozijai-vos, e cantai louvores.”
Salmo 98: 4
Cânticos ........................................................... Ministração
Momento de Oração .......................................... Congregação
REFLEXÃO

“Porque ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto e ovelhas da
sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos
corações,...” Salmo 95: 7 e 8a

Mensagem .................................................Dra. Gina Nicolau

Avisos .......................................................... Fatima Lacerda
Oração .......................................................... Ana Conceição
Poslúdio e Oração Silenciosa............................... Instrumental
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Gregory Machado
02– Leonice Lima (Nice)
Sandoval e Clarisse Casamento
Kevin Siqueira
12 – Manuel Cunha
Jocilene Ayres Malas
15 - Nathalia Boroni
Giovanna Carvalho
23 – Pr. José Augusto Nicolau

Momento de Oração e Dedicação .................... Sebastião Vieira
ADOREMOS AO SENHOR

– Todos os domingos, às 10:00h.

Classes para todas as idades. Seja pontual!

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

Fatima Lacerda

Jerusa Soares

Cozinha
Som
Projeção
Recepção

Carlota
Kevin Siqueira
Caroline e Kevin C
Evanise e David

Wine e Beni
Kevin Siqueira
Caroline e Kevin C
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.

