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).

Dízimos do Mês de Setembro
1ª e 2ª Semana:
$2,893.79
Média (dos últimos 3 mêses):
$7,100.00
Orçamento Estipulado:
$10,583.00

ATENÇÃO – Irmãs, depois de um longo tempo voltaremos as nossas
actividades com o nosso encontro e o mesmo acontecerá amanhã.
Estejam atentas para o local. O horário às 8:00PM. Participe, com certeza
teremos momentos de alegria e descontração e mais importante de
comhnhão com Deus através do Estudo e Orações.
ESCALA DE SERVIÇO
Hoje
Próximo domingo
Dirigente do Culto
Som
Projeção

Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira
Caroline Soares

Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira
Caroline Soares

ESCALA MINISTÉRIO DE MÚSICA, ADORAÇÃO E ARTES
Hoje
Música Especial
Música Incial
Posludio
Interludio
Piano (Cânticos )
Regência

Gregory Machado
Caroline Soares
Caroline Soares
Luiz Mauro Jr.
Even Teixeira
Jerusa Soares

Próximo domingo
Especial
Stepahnie Machado
Daniella Luduwig
Henrique Luduwig
Even Teixeira
Jerusa Soares

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

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

Deixe-me fazer uma última pergunta: Você é verdadeiramente feliz?
Felicidade – aquela profunda força interior constituída de coragem, fé,
esperança e paz. Misture tudo e você tem a felicidade.
Felicidade – a coragem de permanecer firme em face de extrema
adversidade.
Felicidade – a fé em que Deus terá a última palavra, e ela será muito boa.
Felicidade – a esperança de que, embora você só consiga enxergar a
sombra, um dia as nuvens irão embora, e o sol voltará a brilhar.
Felicidade – a sensação tranquila de auto-estima que sobrevém quando
você sabe que fez o melhor possível.
Felicidade – a segurança de que você tem sido misericordioso e amável
tanto com o inimigo quanto com o amigo.
Felicidade – a segurança e a tranquilidade de que Deus também será
amável e misericordioso com você.
Felicidade – a maravilhosa convicção de que esta vida, por mais difícil que
seja, não é nosso destino final.
Sua vida aqui na terra é apenas uma peregrinação. O paraíso – viver com
Jesus para sempre – é o nosso destino eterno.
Serei feliz hoje!
Embora o céu esteja nublado e cinzento.
Não importa o que apareça em meu caminho –
Serei feliz hoje! (Ella Wheeler Wilcox)
No cristianismo, falamos sobre “assumir um compromisso” com Jesus
Cristo. Quando assumimos este compromisso, hasteamos a vela da fé. Nós
velejamos e fazemos esta viagem em nosso barquinho pelo turbulento oceano da
vida. Não se esqueça, porém, de uma coisa: não é a vela que move o navio. É o
vento que move o navio. A vela apenas pega o vento.
Estou lhe pedindo agora que você hasteie a vela da fé para, assim, apressar
e utilizar o poder do Espírito de Deus. Agora que você hasteou a vela da fé,
mantenha-a levantada, mesmo quando estiver em calmaria espiritual. No bom
tempo de Deus, a brisa voltará a soprar. Sentimentos positivos renovados irão
substituir as antigas emoções negativas opressivas, maçantes e monótonas. Você
passará a sentir, como uma brisa vivificante, um novo entusiasmo pela vida. Você
experimentará o renascimento e o estímulo da alegria e do vigor da juventude.
E como tudo isto pode acontecer? Faça esta oração bem simples: “Jesus, eu
preciso de um amigo durante a minha viagem pela vida. Estou lhe pedindo neste
momento que tu sejas o meu melhor amigo e que conserves as atitudes para ser
feliz fluindo através da minha mente. Amém.”
(Schuller; Robert – Atitudes Para Ser Feliz – United Press – Campinas São Paulo)

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Prelúdio

Caroline Soares

Oração

João Rubens Soares

Boas-Vindas e Comunhão

Pr. Paulo Paiva

Cânticos

Liber Worship & Praise Team

Aliança
Obrigado Jesus

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.

Momento de Intercessão

Pr. Paulo Paiva

Música Especial

Gregory Machado- Tenor

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Pr. Paulo Paiva

Interludio

Mauro Machado Jr.

Oração de Gratidão

Silvana Canhedo

Cânticos

Liber Worship & Praise Team

Consagração
Rompendo em Fé
Mensagem

Pr. Paulo Paiva

Faz-me um Servo

MUSICAL DE ANIVERSÁRIO: ENSAIO DO MUSICAL: Nesta semana,

iniciaremos os ensaios para o musical JESUS, THE ONE AND ONLY.
SEXTA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO, 8:00 PM, na casa da M.M.
Jocilene ( 4-74 48th Avenue, #19A, Long Island City, Tel: (718) 4724732)
DOMINGO, 01 DE OUTUBRO, 4:30 PM na Igreja (sala de aula da
EBD). A presença de todos os participantes é sumamente
importante!!!!!!

JOVENS E ADOLESCENTES: Debate biblico sobre o livro de Apacalipse. Dia
09/23, às 7:00PM – Igreja Evangélica de Manhattan , sairemos da Igreja às
18:00PM
Dia 09/30 Intercâmbio e Noite dos Talentos às 8:00PM, também na Igreja
Evangélica de Manhattan.
“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações
sábios”. Salmo 90:12

Liber Worship & Praise Team

Avisos

Pr. Paulo Paiva

Oração Final

Pr. Paulo Paiva

Polúdio

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.

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO

"A VIDA CRISTÃ COMO ELA É"
Filemom 1 à 7
Hino

Intercessão: Pela escolha daquele que será Pastor efetivo da Igreja, pela

Caroline Soares

“Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor,
o qual observa todas as suas veredas.”
Provérbios 5:21

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 PROMOVE ENCONTRO FELIZES
Gesilda Ferreira Souza, carinhosamente chamada de Zilda, nasceu em Salvador e
aos cinco anos de idade sua mãe a entregou ao pai e nunca mais se viram. Aos 24
anos ela sofreu um acidente, no qual perdeu sua visão, mas a alegria de viver foi
renovada, porque neste mesmo período conheceu a Jesus. O sonho de encontrar a
mãe acompanhou sua vida por todos estes anos. Aos 31 anos se inscreveu como
voluntária para atuar na Trans Bahia. Designada para a região de Itaguaçu, foi
transferida na última hora para Xique-Xique, onde morava D. Natalina Angélica de
Queiroz – sua mãe. No dia 10 de julho, Zilda foi com uma amiga até à rádio local
anunciar que estava a procura de sua mãe, da qual só sabia o nome. Bastaram
alguns minutos para que uma jovem a procurasse, na casa onde está hospedada,
dizendo-se filha de D. Natalina. Conversaram e concluíram que verdadeiramente
eram irmãs, em meio a muita emoção. O encontro com D. Natalina se deu no dia
seguinte, uma vez que mora em outro povoado, mas pela manhã o grande

