CAMPANHA DE MISSÕES NACIONAIS 2006
Estamos finalizando hoje a Campanha de Missões Nacionais 2006, procure o seu
líder e entregue a oferta que Deus colocou no seu coração, antes momento
missionário. 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
21 irmãos participando e a soma total do compromisso feito pelos participantes,
ou seja, a soma do alvo estipulado por eles é de $7,000.00. Até hoje já foram
entregues desse total $2,085.00
Ainda há tempo de você participar, o que está esperando? Pegue seu envelope da
campanha na recepção.

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

Dirigente do Culto
Som
Projeção
Recepção

Hoje

Próximo domingo

João Rubens Soares
Kevin Siqueira
Caroline Soares
David de Carvalho

João Rubens Soares
Kevin Siqueira
Caroline Soares
Cecilia DaSilva

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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Orar sempre e nunca esmorecer. (Lc 18:1)
“Vai ter com a formiga”- Tarmelane custumava contar aos amigos
uma história de sua juventude. “Certa vez,” dizia ele, “para escapar de
inimigos, fui forçado a me esconder nas ruínas de um edifício e passei ali
sentado muitas horas. Desejando distrair a mente da triste situação em
que me achava, fiquei olhando uma formiga que subia por uma parede,
carregando um grão de trigo maior que ela: contei todas as suas
tentativas para alcançar o objetivo. O grãozinho caiu sessenta e nove
vezes, mas o inseto perseverou, e, ao completar setena vezes alcançou o
topo. Aquela cena me deu coragem no momento, e nunca esqueci a
lição.” – The King’s Business.
A oração que toma como razão para desânimo o fato de orações
passadas não terem sidos respondidas, já deixou de ser a oração da fé.
Para a oração da fé, a ausência de resposta é apenas evidência de que o
momento de resposta está muito mais perto. De principio a fim, as lições
e os exemplos do Senhor nos ensinam: a oração que não persevera, não
insiste no pedido e não se renova mais e mais, tomando forças de cada
petição anterior, não é a oração que prevalece – William Arthrur.
Certa vez o grande músico Rubenstein disse: “Se passo um dia
sem praticar, eu noto diferença; se passo dois dias, meus amigos notam a
diferença; se passo três dias, o meu público nota a diferença .” É como se
custuma dizer: a perfeição vem da prática. Assim, pois, cuntinuemos
crendo, continuemos orando, continuemos a fazer a Sua vontade. Em
qualquer ramo da arte, por exemplo, se alguém deixar de praticar,
sabemos qual será o resultado. Se apenas usássemos em nossa vida
religiosa o mesmo tipo de senso comum que usamos em nosso viver
diário, caminharíamos para a perfeição.
Este era o moto de Davi Livingstone:”Eu resolvi nunca parar sem
ter chegado ao fim e cumprido o meu propósito.” Com firme persistência,
e confiante em Deus, ele venceu.
Extraído

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial

COMUNICAÇÕES
Piano

Oração

João Rubens Soares

Cânticos

Liber NY Worship & Praise Team
Ele Faz Proezas
Algo Novo

Boas-Vindas

Liber NY Worship & Praise Team
Aliança

Momento de Intercessão

M.M. Jocilene Ayres Malas

Liber NY Worship & Praise Team
Há uma Unção

Tema, Divisa e Música da Campanha de 2007

Jerusa 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
Oração

Maria de Fátima Lacerda

Momento Missionário

Maria de Fátima Lacerda

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Cântico

Congregação

Liber NY Worship & Praise Team
Tempo de Buscar

Mensagem

Pr. Aloísio Campanha

Palavras Finais

João Rubens Soares

Assembléia Geral Extraordinária

João Rubens Soares

Oração e Benção
Música Final

EBD - ESTUDO IMPORTANTE, VAMOS CONFERIR?
É muito importante que cada membro de nossa igreja participe da Escola
Bíblica Dominical pois, o objetivo do estudo bíblico
é saber com
entendimento o que Deus quer falar a cada um de nós nas diversas
situações pelas quais passamos. O nosso desafio para este trimestre é:
Adoração a Deus em Números, Levíticos e Deuteronômio. O trio do
Pentateuco.

João Rubens Soares

Cântico

Cântico

ATENÇÃO - Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos.

Pr. Aloísio Campanha
Piano

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

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
Dominicais
21 – Roberto Maranhão
28 – Pr. Sebastião Carlos Baptista
Cultos de Oração e Estudo Bíblico / Núcleos
17 – Celsino DaSilva (na igreja)
18 – David Carvalho (Núcleo de Astoria)
19 – João Rubens Soares (Núcleo de New Rochelle)
ESTÁ ACONTECENDO
A cada semana tem crescido o número de irmãos participantes em
nosso Culto de Oração às quartas-feiras. Temos tido momentos de
verdadeira comunhão. O apóstolo Paulo se colocava de joelhos para saber
o que Deus queria realmente como nos diz o Efésios capítulo 3. Deus quer
operar grandes maravilhas na Igreja mas, se faz necessário que nos
coloquemos de joelhos.

