Vacation Bible School – Immanuel Church
Dias - Segunda-feira dia 23 de julho a sexta-feira 27 de julho
Horário – De 8:30am às 12:00PM
Crianças - Pre-K ao 6th grade
Especial – Sábado dia 28 de julho picnic. Parentes e adolescentes serão
benvindos para ajudar a conduzir as crianças.
“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.”

Visitante seja bem-vindo. Que Deus abençoe sua vinda!
Estará conosco durante o mês de agosto o Pr.
Estevam Fernandes. Durante a semana em nossas
programações, estaremos dando maiores informações
a respeito dessa estadia dele conosco e no próximo
domingo a programação completa do mes de agosto.
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A IGREJA E SUA MISSAO

ESCALA DE SERVIÇO
Hoje

Lendo o Salmo 84, podemos, com liberdade (porque não havia ainda
cristianismo ao tempo do salmismo), derivar alguns caminhos.

Próximo domingo
1.

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

João Rubens Soares
Kevin Chan
Caroline Soares
David Carvalho
Lídia , Jerusa, Sotiris
Jerusa, Fatima, Sotiris

João Rubens Soares
Kevin Chan
Caroline Soares

2.
A igreja, também, precisa ser o lugar a partir de onde Deus fala. A Igreja
chamada para ir ao mundo para falar Deus aos que ainda não O
conhecem e para falar de Deus aos que dEle precisam.
3.

A igreja precisa ser relevante para a vida dos seus membros, não um
apêndice.
O tempo que passamos na Igreja-templo é mínimo, se comparado ao
que passamos junto aos outros organismos, como a família e o
trabalho, ou junto a meios de comunicação, como a televisão. No
entanto, esse tempo mínimo tem que se tornar máximo, a fim de
orientar nossas vidas familiares, profissionais e recreacionais. A igreja
deve ser vista como um lugar de contato com a Fonte para o convívio
saudável no mundo.

4.

A igreja precisa ser lugar que acolhe pessoas (verso 3).
Nossos cultos devem ser contagiantes. Nossos sorrisos devem ser
convidativos. Precisamos nos importar com as pessoas, receber bem
os que são daqui e os que (ainda) não são.
Quem vem a uma igreja vem para ver Deus e para ser recebida pelas
pessoas. Se as recebemos bemo, elas vêem Deus. Se não as
recebemos, só um milagre.

5.

A igreja precisa ser um lugar que fortalece as pessoas.
Para serem fortalecidas, as pessoas precisam se reconhecer como são:
peregrinas do coração). A tarefa da igreja é fortalecer, pelo ensino e
pelo cântico, esses peregrinos para as lutas da vida (versos 5-9, 11).

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

A igreja precisa ser o endereço de Deus (verso 1).
A igreja, portanto, precisa ser o lugar onde Deus fala. Quando as
pessoas procuram a Igreja querem ouvir Deus desafiando-as,
consolando-as. Para tanto, devemos estar impregnados da Palavra do
Senhor, para interpretá-la fielmente.

Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês
Assembléia Geral – Todo 2º sábado do mês às 8:00 pm

Pr. Israel Belo de Azevedo

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música de Abertura
Oração
Hino Congregacional

Piano
João Rubens Soares
Regente e Congregação

Saudai O Nome De Jesus - 56 HCC
Boas-Vindas
Hino Congregacional

Maria de Fátima Lacerda
Regente e Congregação

Nossa Fé Jesus Contemplará - 338 HCC
Tema, Divisa e Música da Campanha de 2007

MM Jocilene Malas

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

Regente e Congregação
Se Meu Povo

Momento de Oração
Dedicação de Dízimos e Oferetas

Congregação
João Rubens Soares

Chuvas De Bençãos - 337 HCC
Oração de Gratidão e Dedicação
Hino Congregacional

Maria Lucy Scaramuzzi
Regente e Congregação

Crêr e Observar - 465 HCC
Mensagem
Agradecimentos e Palavras Finais
Hino Congregacional

Maria de Fátima Lacerda
Regente e Congregação

Finda-se Este Dia - 269 HCC
Oração
Música Final

Piano

COMUNICAÇÕES
ATENÇÃO - Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos.
EBD – Vamos iniciar hoje, o estudo sobre Doutrina Bíblicas:
Compromisso Batista. Se você se interessa pelo assunto não deixe de
participar de nossa EBD todos os domingos às 5:30 PM.
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 VicePresidente), 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. Oremos também
por nossos irmãos que estão em viagem de férias.

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO
“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos
corações sábios”. Salmo 90:12
07
11
12
17
21
23
28

– Clarisse & Sandoval - casamento
– Kevin Siqueira
– Manuel Cunha
– Nathalia Boroni Soares
- Celsino DaSilva
– Pr. Jose Augusto Nicolau
– Ana Conceição & Carlos – casamento

ESCALA DE PARTICIPAÇÃO NOS CULTOS DURANTE O MÊS
25/07 – (quarta-feira) – João Rubens Soares(Igreja)
26/07 - (quinta-feira) – David Carvalho da Silva(Núcleo de Astoria)
27/07 - (sexta-feira) –Jerusa Pinto Soares(Núcleo de New Rochelle)
Na residência da irmã Dora Prodel.
PARA PENSAR
Somos uma equipe e precisamos de:
1 – Estar unidos - no nosso objertivo
2 – De preparação - treinamento –esforço,
3 – Vencer os obstáculos,
4 – Prosseguirmos para o alvo.
Pois, para os que correm há uma coroa.
Jesus veio ao mundo e cumpriu sua missão. Ele agora está como nosso
treinador mas, devemos estar atentos pois virá como um juiz.
Pr. Levi José Penido

