CAMPANHA DE MISSÕES NACIONAIS 2006
No próximo domingo estaremos finalizando a Campanha de Missões Nacionais
2006, procure o seu líder e entregue a oferta que Deus colocou no seu coração. Os
lideres são: 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

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).
Ainda e tempo querido irmão de fazer este compromisso com você mesmo. Comece
hoje e como um bom soldado de Cristo esteja preparado para a batalha

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 $6,840. Até hoje já foram
entregues desse total $1,795
Ainda há tempo de você participar, o que está esperando? Pegue seu envelope da
campanha com as irmãs Vania e Solenir.

ENCONTRO DAS MULHERES
Estaremos dando início as nossas atividades amanhã, dia 08 de janeiro de
2007, às 8:00 PM na casa da irmã Carlota Custódio.

Visitante seja bem-vindo. Que Deus abençoe sua vinda !
Em especial agradecemos a presença do Pr. Sebatiao Carlos Baptista
pela participação hoje em nossas atividades, bem como sua esposa irma
Ieda Baptista.
ESCALA DE SERVIÇO

Dirigente do Culto
Som
Projeção
Recepção

Hoje

Próximo domingo

João Rubens Soares
Kevin Siqueira
Caroline Soares
Lídia Parreira

João Rubens Soares
Kevin Siqueira
Caroline Soares
David de Carvalho

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

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.”
2 Coríntios 3.17
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A FÉ PODE REMOVER MONTANHAS
“Ao que Jesus disse: Tende fé em Deus; porque em verdade vos afirmo
que,se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar
no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso,
vos digo que tudo quanto em oração pedirde, crede que recebestes, e será
assim convosco” (Mc. 11. 22-24
Os membros de uma pequena igreja nas montanhas de Great Smoky (EUA)
construíram um novo prédio em um terreno que haviam recebido por doação. Dez dias
antes da inauguração, o inspetor de obras da localidade informou ao pastor que o
estacionamento era insuficiente para o tamanho do prédio. Se a igreja não dobrasse o
tamanho do estacionamento, não poderia usar o salão. Infelizmente, a igreja já havia
ocupado cada polegada do escasso terreno, com exceção da colina que ficava atrás do
prédio. Para criar mais vagas no estacionamento, seria necessário remover a colina. Na
manhã do domingo seguinte o pastor anunciou corajosamente que à noite queria reunirse com todos os membros da igreja que tivessem "fé para remover montanhas". Eles
teriam uma noite de oração para pedir a Deus que removesse a colina e providenciasse o
dinheiro suficiente para asfaltar o estacionamento antes da inauguração no domingo
seguinte. No horário combinado reuniram-se para orar 24 dos 300 membros da igreja.
Eles oraram durante cerca de três horas. Às 22 horas o pastor disse o último "Amém"."
Conforme está planejado, inauguraremos o salão no próximo domingo", garantiu
ele. "Deus nunca nos abandonou, e creio eu tambem desta vez Ele será fiel.
Na manhã seguinte, quando estava trabalhando em seu gabinete, alguém bateu
com força na porta. Ao responder "entre!", apareceu um empreiteiro de aspecto rude,
que tirou seu capacete. "Desculpe, pastor, sou da empreiteira de obras da localidade
vizinha.
Estamos construindo um enorme centro de compras e precisamos de terra.
O senhor estaria disposto a nos vender uma parte da colina que fica atrás da igreja? Nós
pagaremos a terra que tirarmos e asfaltaremos gratuitamente o espaço vazio, desde que
possamos dispor da terra imediatamente. Não podemos continuar com a construção do
shopping antes que a terra esteja depositada no local e sufucientemente compactada”.
O novo salão foi inaugurado no domingo seguinte como tinha sido planejado, e no
evento de abertura estavam
Presentes muito mais membros “com fé para remover montanhas” do que na
semana anterior.Seja sincero: você teria participado daquela reunião de oração?
Algumas pessoas dizem que a fé é produzida pelos milagres. Mas outras sabem:
milagres resultam da fé!
(Die Wegweisung 5/99)

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial
Oração
Hino Congregacional

Piano
João Rubens Soares
Regente e Congregação

Porque Vivo Está – 137 HCC (Por./Esp./ Eng.)
Boas-Vindas
Momento Missionário
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Hino Congregacional

Celsino Da Silva
Fátima Lacerda
Fátima Lacerda
Regente e Congregação

O Que Darei a Cristo – 430 HCC
Oração de Gratidão e Consagração
Tema, Divisa e Hino para 2007

Jerusa Soares
João Rubens Soares

2007 – ANO DA ORAÇÃO
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
Hino
Regente e Congregação
Se Meu Povo
Mensagem
Hino Congregacional

Pr. Sebastião Baptista
Regente e Congregação

Alvo Mais que a Neve – 286 HCC
Celebração da Ceia Memorial
Distribuição do Pão e do Vinho
Hino Congregacional

Pr. Sebastião Baptista
Diáconos
Regente e Congregação

Rude Cruz – 132 HCC
Cantico

ATENÇÃO - Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos.
EBD - ESTUDO IMPORTANTE, VAMOS CONFERIR?
No próximo domingo finalizaremos o Estudo das Cartas Paulinas e, o
nosso desafio para este trimestre é: Adoração a Deus em Números,
Levíticos e Deuteronômio. O trio do Pentateuco.

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

17
19
20
21
21

– Cecília DaSilva
– Caroline Soares
– Hélio Garcia
– Monica Malas
– Lídia Parreira

21 – Rômulo Tinoco Vieira
25 – Pr. Paulo Roberto Paiva
25 – Douglas Parreira
26 – Kevin Chan

ATIVIDADES DO MÊS DE JANEIRO
JOVENS & ADOLESCENES – Sábado, 13, 7:00 PM – Noite de boliche,
amizade e diversão. Pais: incentivem e facilitem a participação de seus filhos.
REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO – Sábado, 13, 7:00PM.
Todos os Líderes de Ministérios e Diretoria Estatutária estão convocados.
ASSEMBLÉIA GERAL - Sábado, 13, 8:00PM. Na residência do irmã
Evanise Chan.
CONVOCAÇÃO - Assembléia Geral Extraordinária - Domingo, 14.
Assunto único: Convite ao Ministério Pastoral da Igreja.
CULTO JOVEM – Sábado, 27, 8:00 PM – Participação da Immanuel
Church e Liber NY Youth Band. A palavra será trazida por Dennis Silva, da
Immanuel Church. Programa em Inglês.
ESCALA DE PARTICIPAÇÃO NOS CULTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO

Congregação
Maranata

Palavras Finais
Oração Final e Benção
Musica Final

COMUNICAÇÕES

João Rubens Soares
Pr. Sebastião Baptista

Piano

Dominicais
14 – Pr. Aloísio Campanha
21 – Pr. Ademir Simões
28 – Pr. Sebastião Carlos Baptista
Cultos de Oração e Estudo Bíblico / Núcleos
10 – MM. Jocilene Ayres Malas (na igreja)
11 – David Carvalho (Núcleo de Astoria)
12 – Núcleo de New Rochelle - retorno no dia 19 de Janeiro

