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

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)

CAMPANHA DE COMPROMISSO – Desde o lançamento da nossa
campanha de compromisso em Novembro, já temos 20 irmãos
participando e a soma total do compromisso feito pelos participantes, ou
seja, a soma do alvo estipulado por eles é de $6,765. Até hoje já foram
entregues desse total $1,660.
Ainda há tempo de você participar, o que está esperando? Pegue seu
envelope da campanha com as irmãs Vania e Solenir.
Visitante seja bem-vindo. Que Deus abençoe sua vinda !
Em especial agradecemos a presença do Pr. Lielson Penido pela
participação especial hoje, bem como sua família, neste último culto que
estamos prestando a Deus no ano de 2006 .
ESCALA DE SERVIÇO

Dirigente do Culto
Som
Projeção
Recepção

Hoje

Próximo domingo

João Rubens Soares
Kevin Siqueira
Caroline Soares
Jerusa

João Rubens Soares
Kevin Siqueira
Caroline Soares
Lidia Parreira

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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ANO DO JUBILEU
Levítico 25:8-25

Um Ano de Liberdade em Toda a Terra
Era celebrado a cada 50 anos, após sete ciclos de sete semanas (ou sete “anos
sabáticos”). Depois de terem entrado e possuído a terra, tornou-se obrigação dos
israelitas observarem esse ano.
A palavra Jubileu vem do hebraico e significa estar “jubilante” e “exultar”; ela é
relacionada com o termo hebraico para chifre de carneiro ou trombeta. Era inaugurado
por meio de um toque num chifre de carneiro no dia da Expiação, significando um
chamado para a alegria, liberdade e inicio de um novo ano para “proclamar liberdade em
toda a terra, para todos os seus habitantes (Lv 25:10).
A Oportunidade de um Recomeço
Era um ano especial de renovação da familia. Durante esse ano os hebreus, que haviam
contraído dividas e vendido a si mesmos como escravos a outros, eram libertados das
dívidas e soltos, e toda a terra devia ser devolvida às famílias a quem tinham sido
originalmente doadas. Desta forma, tinha um efeito de equiparação na cultura de Israel,
dando a todos os hebreus uma oportunidade de recomeçar econômica e socialmente.
A Proteção de Deus para o Seu Povo
Deus o instituiu para impedir que os israelitas oprimissem uns aos outros. Visto que toda
terra de Israel pertencia a Deus (Lv 25:23), ela não podia ser vendida pemanentemente.
Se um hebreu ficasse pobre, ele podia vender a terra para outra pessoa, mas ela voltaria
para a família no Ano Jubileu. Ele podia tambem vender a si mesmo como escravo, mas
só até este ano.
Assim sendo, este ano tornou-se importante na vida econômica de Israel.
Aparentemente, aqueles que conseguiam riqueza e poder em Israel não observavam
espontaneamente esta celebração.
Os direitos e privilégios estendidos pelos hebreus a outros hebreus não abragiam os nãohebreus que viviam em Israel. Os servos obtidos pelos hebreus do mundo não-hebreu
eram permanentes. A propriedade adquirida dos não-hebreus não podia ser remida.
A Provisão de Deus para a Terra
Assim como os anos sabáticos (comemorados a cada 7 anos), o Ano Jubileu era um ano
em que não se plantava nem colhia; a terra devia descansar. Desta forma Deus deu a
Israel um programa de conservação da terra (Lv. 25.11, 18-22)
Uma Base para as Declarações de Jesus
Em Lucas 4:17-20, Jesus se identificou com os princípios de liberdade e misericórdia do
Jubileu. Ele reafirmou o desejo de Deus por justiça na terra e proclamou a Si mesmo
como um servo enviado para livrar o povo do cativeiro do pecado e, finalmente, de toda
injustiça.
Que o ano de 2007 seja um ano de Liberdade para você e sua familia, Deus nos Jubil;ou
dando-nos liberdade através de seu Filho Jesus Cristo.
Extraído

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música de Abertura
Hino Congregacional

Piano
Regente e Congregação
Conta as Bençãos – 444 HCC

Oração
Boas-Vindas
Cântico

João Rubens Soares
João Rubens Soares
Liber NY Worship & Praise Team
Igreja, Família

Momento de Oração, Gratidão e Comunhão
M.M. Jocilene Ayres Malas
Momento Missionário
Jerusa Soares e Pr. Lielson Penido
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Jerusa Soares
Hino Congregacional
Regente e Congregação
O Que Darei a Cristo? - 430 HCC
Oração de Dedicação
Momento Especial
Cânticos e Hinos

Vânia Ludwig
Evangelismo
Congregação

Então Se Verá
A Minha Fé e o Meu Amor – 348 HCC
Aos Pés da Cruz
Perdoa-me, Senhor – 275 HCC
Deus de Amor
Quando Deus Fizer Chamada – 157 HCC
O Rei Está Voltando
Palavra Pastoral
Cântico
Palavras Finais
Oração e Benção
Música Final

Pr. Lielson Penido
Liber NY Worship & Praise Team
João Rubens Soares
Pr. Lielson Penido
Piano

Texto Bíblico do Ano de 2007
“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

COMUNICAÇÕES
ATENÇÃO - Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos.
ESTUDO IMPORTANTE, VAMOS CONFERIR?
1 – Estamos finalizando 2 Timoteo.Tito é uma carta muito importante e
você não deve perder este estudo. Na sequência Filemom, outra grande
carta muito significativa para nós. Venha, participe da EBD.
Estamos de recesso neste domingo 31/12. Estaremos retornando os
nosso estudos dominicais do primeiro domingo de janeiro/2007 revisando
todas as lições aplicadas e, se você perdeu alguma ainda há tempo de
aprender portanto, esteja presente.

ATIVIDADES DO MÊS DE JANEIRO
JOVENS & ADOLESCENES - Dia 13/Jan/2007, vocês terão uma atividade
esportiva. Pais incentive seu filho a participar desta programação é de
grande importância para união deles.
Reunião do Conselho Administrativo - dia 13/Jan/2007 às 7:00PM.
Todos os Líderes de Ministérios e Diretoria Estatutária estão convocados.
Assembléia Geral - dia 13/Jan/2007 às 8:00PM. Fiquem atentos quanto ao
local.
CONVOCAÇÃO - Assembléia Geral Extraordinária dia 14/Jan/2007, após
o culto, assunto único, Convite ao Ministério Pastoral da Igreja.
NÚCLEOS DE ESTUDOS BÍBLICOS - Retorno das atividades. Astoria no
dia 04 de janeiro/2007 na casa do irmão David Carvalho e New Rochelle –
dia 19 de janeiro/2007 na casa do irmão Orival Canhedo. Estejam atentos e
participem.
ESCALA DE PARTICIPAÇÃO NOS CULTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO
Dominicais
07 – Pr. Sebastião Carlos Baptista
14 – Pr. Aloísio Campanha
21 – Pr. Ademir Simões
28 – Pr. Sebastião Carlos Baptista
Cultos de Oração e Estudo Bíblico / Núcleos
03 – Ana Conceição (na igreja)
04 – David Carvalho (Núcleo de Astoria)
05 – Núcleo de New Rochelle - retorno no dia 19 de Janeiro

