COMPROMISSO / PLEDGE – Durante o mês de novembro tivemos
uma participação de 14 irmãos em nosso compromisso e a oferta
levantada foi de $585.00 (Quinhentos e oitenta e cinco dólares). Esta
campanha terá um tempo de duração de 6 meses ou quanto o irmão
desejar no seu coração. Ainda há tempo de você participar, o que está
esperando? No próximo domingo estaremos colocando mais informações a
respeito do compromisso, fiquem atentos.

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)

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.”
2 Coríntios 3.17
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CAMPANHA DE MISSÕES NACIONAIS 2006
Já inciamos a Campanha de Missões Nacionais 2006, procure o seu líder
e veja como e quando você deve participar. Jamaica – Ana Conceição ,
Astoria – David de Carvalho, Long Island City e College Point –
Fátima Lacerda, Manhattan, Elmhurst, Jackson Heights, Howard
Beach – Nathalia Boroni, Mineola e New Rochelle – Cecília DaSilva

Visitante seja bem-vindo. Que Deus abençoe sua vinda !
CANTINA – Durante o mês de dezembro todo o dinheiro arrecado
na cantina sera revertido para a campanha missionaria. Vamos
prestigiar a nossa cantina.
ESCALA DE SERVIÇO

Dirigente do Culto
Som
Projeção
Diáconos de Plantão

Hoje

Próximo domingo

Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira
Caroline Soares
David /Joao Rubens

Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira
Caroline Soares
Orival/Silvana

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

A ORIGEM DO DIA DA BIBLIA
O Dia da Bíblia surgiu em 1549, na Grã-Bretanha, quando o Bispo
Cranmer, incluiu no livro de orações do Rei Eduardo VI um dia especial
para que a população intercedesse em favor da leitura do Livro Sagrado.
A data escolhida foi o segundo domingo do Advento - celebrado nos
quatro domingos que antecedem o Natal. Foi assim que o segundo
domingo de dezembro tornou-se o Dia da Bíblia. No Brasil, o Dia da Bíblia
passou a ser celebrado em 1850, com a chegada, da Europa e dos
Estados Unidos, dos primeiros missionários evangélicos que aqui vieram
semear a Palavra de Deus.
Durante o período do Império, a liberdade religiosa aos cultos
protestantes era muito restrita, o que impedia que se manifestassem
publicamente. Por volta de 1880, esta situação foi se modificando e o
movimento evangélico, juntamente com o Dia da Bíblia, se popularizando.
Pouco a pouco, as diversas denominações evangélicas
institucionalizaram a tradição do Dia da Bíblia, que ganhou ainda mais
força com a fundação da Sociedade Bíblica do Brasil, em junho de 1948.
Em dezembro deste mesmo ano, houve uma das primeiras manifestações
públicas do Dia da Bíblia, em São Paulo, no Monumento do Ipiranga.
Hoje, o dia dedicado às Escrituras Sagradas é comemorado em
cerca de 60 países, sendo que em alguns, a data é celebrada no segundo
Domingo de setembro, numa referência ao trabalho do tradutor Jerônimo,
na Vulgata, conhecida tradução da Bíblia para o latim. As comemorações
do segundo domingo de dezembro mobilizam, todos os anos, milhões de
cristãos em todo o País.

Extraído do Site da Sociedade Bíblica do Brasil

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial

Instrumental

Oração

Alceir Paiva

Hino Congregacional

Regente e Congregação

Falai Pelas Montanhas – 94 HCC
Boas-Vindas

Pr. Paulo Paiva

Hino Congregacional

Regente e Congregação

Surgem Anjos Proclamando – 104 HCC
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Hino Congregacional

Pr. Paulo Paiva
Regente e Congregação

O Que Darei a Cristo? - 430 HCC
Palavra do Ministério de Missões
Mensagem
Música Especial

Fátima Lacerda
Pr. Paulo Paiva

DEUS REVELADO
João 1:1-14
M.M. Jocilene Ayres Malas

Momento Especial

Pr. Paulo Paiva

Oração e Benção

Pr. Paulo Paiva

Música Final

Instrumental
BÍBLIA SAGRADA
ALIMENTO PARA A VIDA.
Jesus, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem
só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai
da boca de Deus. Mateus 4:4

COMUNICAÇÕES
ATENÇÃO - Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos.
ESTUDOS IMPORTANTES, VAMOS CONFERIR?

1 – Iniciamos os estudos das “Cartas Paulinas, Mensagens Divina”
(1/2
Tessalonicenses, 1/2 Timoteo, Tito e Filemom na classe de adultos da EBD, os
assuntos são de suma importância para nós, principalmente pelo momento que estamos
vivendo de escolha pastoral, participe.
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. Iniciamos o segundo capítulo, além do
estudo, temos o nosso momento de oração e muita música.

INTERCESSÃO:

Pelo direcionamento de Deus na escolha daquele que será
Pastor efetivo da Igreja, pela recuperação de Alberto Cunha, pelos jovens e
adolescentes de nossa Igreja, pelo nosso pastor interino Paulo Paiva e sua esposa
Alceir.

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE DEZEMBRO
“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações
sábios”. Salmo 90:12

Dia 04 - Stephanie Machado
Dia 13 - Casamento Solenir & Mauro
Dia 14 - João Rubens Alves Soares
Solenir Machado.
Dia 17 - Clarice Carmo Carvalho
Dia 31 - Sotiris Malas

ATIVIDADES DE FINAL DE ANO
Hoje – Dia da Bíblia
Dia 18/12 - Reunião do Conselho Administrativo às 6:30 PM na
casa do irmão Manuel Cunha. Todos os Líderes dos Ministérios da
igreja estão convocados para a última reunião do ano.
Dia 18/12 - Assembléia Geral às 8:00 PM na casa do irmão
Manuel Cunha.
Dia 25/12

– Vamos presentear Jesus da forma mais original possível.
Nossa Campanha de Missões Nacionais 2006, foi baseada na ênfase do
mês que é o Natal, onde comemoramos o nascimento do nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo , e já que ele é o aniversariante o tema escolhido
para esta campanha foi: “Vamos presentear Jesus neste Natal” , nosso
hino: O que darei a Cristo – 430 HCC e a divisa: “Entrando na casa viram
o menino com Maria sua mãe. Prostando-se, o adoraram: e abrindo os
seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra”.
Mateus 2:11
Dia 31/12 – Culto de Vigília . Nosso culto será no horario normal pois, os
coreanos estarão usando neste dia. Estejam atentos para novas
informações.

