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 $7,355.00. Até hoje já foram entregues desse
total $5.090.00.
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 !

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.”
2 Coríntios 3.17
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“MEU PAI É O AGRICULTOR”
João 15:1

ESCALA DE SERVIÇO
Hoje
Dirigente do Culto
Som
Projeção
Recepção
Contagem/Hoje
Contagem/Proximo Dom.

Famílias
Kevin Siqueira
Caroline Soares
David Carvalho
Jerusa, Fatima, Sotiris
Vania, Orival, Lídia

Próximo domingo
João Rubens Soares
Kevin Siqueira
Caroline Soares

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

É confortador pensarmos na tribulação, qualquer que
seja a forma em que ela nos venha, como sendo um mensageiro
celeste, trazendo-nos alguma coisa da parte de Deus. Em seu
aspecto terreno, ela pode parecer penosa e até destrutiva, mas
vista sob o aspecto de seus resultados espirituais, ela traz
bênção. Muitas das bênçãos mais ricas que nos têm vindo de
homens do passado são fruto de sofrimento e dor. Não devemos
esquecer-nos de que a redenção – a maior de todas as bênçãos –
é o fruto do maior de todos os sofrimentos. Em qualquer tempo
de severa poda, quando a faca entra fundo e a dor é forte, é um
grande
conforto
lermos:
“Meu
Pai
é
o
agricultor”.
Um servo de Deus nos conta que esteve certa vez numa
grande estufa onde viu exuberantes cachos de uvas pendendo de
toda parte. O proprietário lhe disse: “Quando meu novo
jardineiro veio para cá, disse-me que só cuidaria destas videiras
se pudesse desbastá-las até deixar-lhe só o tronco. E assim fez.
Por dois anos não tivemos uvas, mas agora aí está o resultado.”
Esta interpretação do processo da poda é muito sugestiva
se a aplicarmos à vida cristã. A poda parece estar destruindo a
videira; o agricultor parece estar cortando-a totalmente; mas ele
está visando a um momento futuro, e sabe que o resultado final
será o enriquecimento da vida da videira e maior abundância de
frutos.
Há bênçãos que só podemos obter se estivermos prontos
a pagar o preço da dor. Não há maneira de conseguirmos, senão
através de sofrimento.
Dr. Miller

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Prelúdio

Instrumental

Oração Inicial

João Rubens Soares

Cânticos

Famílias Parreira e Soares

Ele é exaltado,
Vem que esta é a hora de adoração
Boas-Vindas e Confraternização

Fátima Lacerda

Tema, Divisa e Música da Campanha de 2007

Fátima Lacerda

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 da Campanha
Momento de Oração

Regente e Congregação
Se Meu Povo

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Fátima Lacerda

Família Soares

Oração de Gratidão e Dedicação

Lídia Parreira

Hino Congregacional

Regente e Congregação

Cristo, O Alicerce
(Letra: Olinda Lopes - Musica: William Batchelder Bradbury)

Meditação
Palavras Finais e Avisos

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

Todas terças-feiras de 8:00AM às 9:00AM vamos nos
unir em uma corrente de oração por aquele que temos escolhido para
ser o nosso pastor efetivo, pela saúde das irmãs Monica Oliveira (esposa
do Pr. Eli), pela unidade da Igreja, pela diretoria e pelo presidente em exercício
o irmão João Rubens Soares (Primeiro Vice-Presidente), pelos nossos jovens,
adolescentes e crianças , por pessoas que tem sido evangelizadas e convidadas a
vir em nossa igreja e, por Daniel Carlos Baptista que está servindo no Iraque.

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO
“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos
corações sábios”. Salmo 90:12
25 - Dora Prodel Francisco
23 - Henrique Ludwig
28 – Wesley Olintho Canhedo

MAIO, MÊS DEDICADO A FAMÍLIA

Famílias: Lacerda, Parreira e Soares –

Fátima, Lídia, Douglas, Nathália,
Caroline, Anthony, Pollyanna, Jerusa e João Rubens.
Para meditação de Vocês Filipenses 4:13. Que Deus os abençoe e muito.

ATIVIDADES DO MÊS DE JUNHO

Nathália Boroni

Música

COMUNICAÇÕES

Igreja Batista da Liberdade/NY
Jerusa Soares

Oração Final

João Rubens Soares

Música Final

Instrumental

Dias 02 e 03 – IV Seminario de Mulheres Cristas da America do Norte
(SEMUCAN)
Local - Hebron Presbyterian Church – 84-86 Monroe St. #2 – Newark - NJ -07105
Tema – Luz do Mundo & Sal da Terra
Oradora Oficial – Dra. Edmeia Williams

“ TEEN PLACE “
Participem todas as sextas-feiras às 7:30PM do Youth
Group aqui na Igreja.
Maiores
informações
com
os
Kevins
ou
Caroline.

BABY NICHOLAS MALAS
Pesando 3 kilos 220 gramas e medindo 53.5
centrimetros, ele chegou dia, 25 de maio de
2007, às 10:30 PM no NYU Medical Center em
Manhattan, New York.
Parabéns família Ayres Malas, que o Senhor os
abençoe ricamente.
ESCALA DE PARTICIPAÇÃO NOS CULTOS DURANTE O MÊS
30/05 - (quarta-feira) – João Rubens Soares( Igreja)
31/05 - (quinta-feira) – David Carvalho (Núcleo de Astoria)
01/06 - (sexta-feira) – João Rubens Soares (Núcleo de New Rochelle)

