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 $7,435.00. Até hoje já foram entregues desse
total $5.125.00.
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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Pr. Bert Vitaliz, we are very grateful for your helping us with our service
tonight. It is a pleasure to have you with us during these moments while
we wait for the Lord to send us one of His servants to be our pastor.
We hope for you plentiful blessings, towards your family and ministry as
well.

CORAGEM DO CASAMENTO

ESCALA DE SERVIÇO

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

Hoje

Próximo domingo

João Rubens Soares
Kevin Siqueira
Caroline Soares
David Carvalho
Douglas, Orival, Vania
Jerusa, Fatima, Sotiris

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

Das decisões, casar é delas a maior.
Compartilhar todas noites a mesma cama
na promessa de trocas tecidas de amor
é coragem para quem profundamente ama.
Das decisões, ficar casado é a melhor,
porque é querer para o outro toda a estima,
ver defeitos, mas as virtudes no alto pôr.
É baixar a voz quando tenso está o clima.
O amor é de Deus, como o mais belo poema,
dele e nosso, que juntos criamos com paixão
se o cultivo das diferenças for um lema...
que aqueça a todo instante o nosso coração.
O casamento, ainda que a razão trema,
é plano de Deus para a nossa salvação.
ISRAEL BELO DE AZEVEDO

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
GRATIDÃO A DEUS PELA VIDA DE
NATHÁLIA & DOUGLAS - VÂNIA & ALBERTO
Prelúdio

Instrumental

Oração Inicial

João Rubens Soares

Hino Congregacional

Regente e Congregação

COMUNICAÇÕES
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.

TEMOS POR LUTAS PASSADO 502 H. C. C.
Boas-Vindas e Confraternização
Tema, Divisa de 2007

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO

João Rubens Soares
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
Momento de Oração
Evanise Chan
Música Especial

Celsino DaSilva

“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos
corações sábios”. Salmo 90:12
04
08
16
29

–
–
–

Anthony Pinto Soares
Scott Machado
Winefred Adalberto Camargo
Casamento – Cecília e Celsino DaSilva

ATIVIDADES DO MÊS DE JUNHO
O especial nosso para o mês de junho é a presença de pastores que
com certeza estarão abençoando nossas vidas.
17 – Pr. Bert Vitaliz
24 – Pr. Antonio Brandão
À partir do dia 27/06 estará conosco o Pr. José Augusto Nicolau.

Tanto Faz
Dedicação de Dízimos e Ofertas

João Rubens Soares

Oração de Gratidão e Dedicação

Cecília DaSilva

Cânticos

“ TEEN PLACE “
Participem todas as sextas-feiras às 7:30PM do Youth
Group aqui na Igreja.
Próximo dia 22 de junho de 2007 graduação de Pollyanna
Pinto Soares. Parabéns e que Deus a abençoe na nova etapa

Grupo de Louvor
He is Exalted
Above All

Mensagem

estudantil.

Pais
Pr. Bert Vitaliz

Música Especial

Celsino DaSilva

O nosso melhor apresente é pedir que Deus esteja
abençoando a cada um de vocês na responsabilidade de
levar este título muito especial.
A nossa oração é que Deus fortaleça a sua vida a cada dia.

Como o Nascer do Sol
Oração e bênção
Música Final

Pr. Bert Vitaliz
Instrumental

ESCALA DE PARTICIPAÇÃO NOS CULTOS DURANTE O MÊS
06/20 - (quarta-feira) – Joao Rubens Soares( Igreja)
06/21 - (quinta-feira) – David Carvalho (Núcleo de Astoria)
06/22 - (sexta-feira) – João Rubens Soares Não teremos trabalho em
New Rochelle esta semana.

