CAMPANHA DE COMPROMISSO – Desde o lançamento da nossa
campanha de compromisso em Novembro, já temos 19 irmãos
participando e a soma total do compromisso feito pelos participantes, ou
seja, a soma do alvo estipulado por eles é de $5,485. Até hoje já foram
entregues desse total $1,415.
Ainda há tempo de você participar, o que está esperando? Pegue seu
envelope com as irmãs Vania e Solenir.
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

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

Dirigente do Culto
Som
Projeção
Diáconos de Plantão

Hoje

Próximo domingo

Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira
Caroline Soares
Fátima/Ana

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

IMPOSTORES ESPIRITUAIS
“O que usa de fraude não habitará em minha casa; o que profere
mentiras não estará firme perante os meus olhos.” Salmos 101:7
Certa vez um grupo de alunos em Harvard tentou enganar o
famoso professor de zoologia Agassiz. Eles pegaram partes de vários
percevejos diferentes e com grande habilidade prenderam-nas formando
um novo inseto que eles, estavam certos, confundiria seu professor. No
dia escolhido, trouxeram-no para o professor e perguntaram se era capas
de identificá-lo . Enquanto o mestre examinava o inseto com grande
cuidado, os alunos aguardavam com a certeza de que conseguiriam
enganá-lo. Finalmente, o Professor Agassiz aprouximou-se do grupo e,
com tranqüilidade falou ao grupo: “eu o identifiquei”. Com dificuldade
para disfarçar a vontade de rir, eles perguntaram o nome do inseto.
Agassiz respondeu:“É um impostor”.
Quando nos apresentamos como cristãos, sem uma vida colocada
no altar de Deus e sem estarmos submissos a Sua vontade, logo somos
descobertos como uma falsificação e não poderemos esconder que, na
realidade, não passamos de “impostores espirituais”.
Muitas vezes julgamos que podemos enganar a Deus e ao Seu
povo com uma falsa aparência de santidade. Mostramos um olhar
piedoso, oramos com veemência e até com lágrimas nos olhos, citamos
versículos previamente decorados, mas continuamos tão distantes de
Deus como antes. Podemos até pensar, como o grupo de alunos de
Harvard, que confudiremos o Mestre, mas o coração do Senhor apenas se
intristecerá por não passarmos de uma fraude.
Deus espera, com muito amor, que a transformação em nossas
vidas seja verdadeira e eterna. Autênticos, em Sua presença, teremos
chuvas copiosas de bênçãos sobre nossas cabeças.
Você tem procurado glorificar, a todo momento, o nome de Cristo
com seu testemunho ou se coloca entre os “impostores espirituais?”
Extraído do Ministerio para Refletir

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial

Instrumental

Música Inicial

Música Instrumental

Oração
Hino Congregacional

Vânia Ludwig
Regente e Congregação

Cantai que o Salvador Chegou – 106 HCC
Boas-Vindas

Pr. Paulo Paiva

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Pr. Paulo Paiva

Hino Congregacional

Regente e Congregação

O Que Darei a Cristo? - 430 HCC
Oração de Gratidão e Consagração
Palavra do Ministério de Missões
Música Especial

Maria de Fátima Lacerda
M.M. Jocilene Ayres Malas

Celebrate The Gift ( Medley)
Rejoice, For Unto Us, Hark h Herald Angles Sing & Joy To The World
Pr. Paulo Paiva
"Deus está presente no silêncio"
Lucas 2:1-7
Hino Congregacional

Regente e Congregação

Cantam Anjos Harmonias - 96 HCC
Palavra Pastoral

Pr. Paulo Paiva

Oração e Benção

Pr. Paulo Paiva

Música Final

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

1 – Estamos finalizando 2 Timoteo.Tito e uma carta muito importante e voce nao deve
perder este estudo. Na sequencia Filemom, outra grande carta muito significativa para
nos. Venha, participe da EBD.
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, por Daniel Carlos Baptista filho do Pr. Sebatião que
estará indo para o Iraque em março, pelo nosso pastor interino Paulo Paiva e sua
esposa Alceir em relação ao futuro ministerial deles e pelas programcçõs da Igreja
em 2007.

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE DEZEMBRO
Celsino Silva

Mensagem

COMUNICAÇÕES

Instrumental

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
Dia 18/12 - Reunião do Conselho Administrativo às 6:30 PM
na casa do irmão Manuel Cunha. Todos os Líderes de Ministérios,
Diretoria Estatutaria estão convocados.
Dia 18/12 - Assembléia Geral às 8:00 PM na casa do irmão
Manuel Cunha.
Dia 25/12 – A programação do de Natal este ano terá a participação
especial de nossos adolescentes com um teatro de puppets, num
programa especial voltado para as crianças mas com a participação
massiça dos adultos. Logo a seguir, teremos nossa tradicional Ceia de
Natal promovida pelo Ministério de Artes Culinária.
Dia 31/12 – Sob a direção da irmã Carlota, teremos a apresentação da
peça “Mãos Vazias” onde poderemos estar refletindo sobre o nosso
trabalho na igreja e ao mesmo tempo será uma oportunidade de
evangelismo. Muita música, adoração, gratidão e reflexão farão parte
deste nosso último culto de 2006. Haverá uma Ceia de Final de Ano,
onde estaremos nos confraternizando e para juntos em oração,,
recebermos o ano de 2007. Procure a Carlota para maiores informações.

