Pr. Aloísio Campanha por
mais este tempo
conosco, tempo este de comunhão e ajuda à nossa
igreja. Ficamos felizes com sua estadia conosco.
O nosso desejo e oração é que o nosso Deus o
abençoe a cada momento, assim como sua família e
o seu ministério junto a Primeira Igreja Batista de
Lingua Portuguesa de New Jersey.

Visitante seja bem-vindo. Que Deus abençoe sua vinda!

2 Coríntios 3.17

Atenção
A Comissão de Escolha Pastoral informa aos irmão que continua o seu
trabalho no que diz respeito à escolha daquele que será o nosso pastor.
Muito em breve estaremos informando à igreja o que está acontecendo em
todo o processo. Pedimos somente que estejam atentos as comunicações
que serão feitas através do boletim semanal da igreja bem como durante o
momento de avisos no decorrer do culto. Caso o irmão não pode estar em
qualquer reunião já acontecida, procure o relator da comissão ou ao
presidente em exercício da Igreja.

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

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

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.”

Próximo domingo
João Rubens Soares
Kevin Chan
Anthony 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
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Gente Cansada de Igreja
O que tem apagado o nosso dom, que está precisando ser reaceso? O
cansaço da igreja!
Por vezes, na igreja sobram línguas, para criticar destrutivamente, e
faltam braços, para fazer. Veja como está você e se aliste no grupo dos que
usam seus braços para trabalhar, nunca a língua para destruir.
Por vezes, na igreja sobram dedos, para apontar os erros dos outros,
e faltam ombros para sustentar os que querem ficar firmes. Veja como está
você e seja um ombro para quem precisa.
Por vezes, na igreja sobram olhos, para ver as brechas, e falta
disposição, para tapar uma dessas brechas. Em outras palavras, por vezes,
na igreja sobram lépidas pernas, para escorregar dos compromissos, e falta
vigor para se por a caminho. Nós somos capazes de fazer belos
diagnósticos, identificando os problemas da igreja. No entanto, nós nos
esquecemos que, quando não nos empenhamos na solução dos problemas,
nós somos os problemas. Veja como está você e se disponha a se pôr na
brecha, para ser usado por Deus, para reparar a iniqüidade.
Por vezes, na igreja sobra cérebro, para discutir temas irrelevantes,
e falta inteligência e criatividade, para encontrar soluções novas para um
tempo novo que tem as carências de sempre. Veja como está você e
empregue sua inteligência para discutir soluções criativas para os problemas
da igreja no alcance do mundo.
Enfim, por vezes, na igreja sobram palavras, palavras de
compreensão e entendimento, e faltam ações, ações de compreensão e
entendimento. Veja como está você e se integre no exército dos que se
empenharam em entender, compreender e amar.
Por isto e por outros fatores, há muita gente cansada de igreja,
gente que logo ficará cansada de Deus, gente que logo se afastará de Deus,
às vezes, irremediavelmente.
Há gente cansada por ter feito muito e acabou sufocada pela
incompreensão e pela crítica. Há gente cansada por não ter feito nada. Há
gente que se cansou de sua própria acomodação.
Extraído e adptado por Israel Belo de Azevedo, pastor da igreja batista
Itacuruçá

Música Final

Música Inicial

Piano

Oração

João Rubens Soares

Hino Congregacional
Saudações e Boas-Vindas

Grandioso És Tu!
52 HCC

Regente e Congregação
Maria de Fátima Lacerda

Tema, Divisa e Hino para 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
Momento de Oração

Congregação

Dedicação de Dízimos e Ofertas Oração

Orival Canhedo

Apresentação do Bebê Pedro Coutinho Duarte
Mensagem

Pr. Aloísio Campanha

Hino Congregacional

Regente e Congregação
Seu Maravilhoso Olhar
312 HCC

Celebração da Ceia Memorial

Pr. Aloísio Campanha
Membros
Liber NY Worship & Praise Team

Transformados, Transformemos
Letra e Música: Jocilene Ayres Malas

Palavras Finais
Oração Final e Benção

ATENÇÃO - Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos.
EBD – Hoje estudamos, Lamentações - Um grito de Esperança. No
próximo domingo estaremos estudando O preço da Injustiça. Se você se
interessa pelo assunto não deixe de participar da EBD todos os
domingos às 5:30 PM
AGRADECIMENTO:
Estaremos como Liber/NY,
realizando um Culto de Gratidão a Deus, no dia 17
de novembro, na casa da Família Olmo (Carlos,
Milene, Daniel e Esther). Sairemos da igreja às
12:00 PM e o retorno será por volta das 5:00 PM.
Precisamos saber o número de pessoas que irão;
por favor procure os secretarios da Igreja e dê o
seu nome para acertarmos detalhes da ida.
INTERCESSÃO
“Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições
sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com
ação de graças.” Filipenses 4.6
Oremos:
•
Por aquele que será o pastor de nossa igreja - Desafio
•
Pela saúde de nosso irmão Manuel Cunha e irmã Jerusa Soares.
•
Orlando, Nicole ,Vinicius para que Deus de o conforto neste
momento de luto da família.
•
Pelo jovem Daniel Carlos Baptista (exército americano no
Iraque)
•
Pela diretoria de nossa igreja e membresia
•
Pelos jovens e adolescentes de nossa igreja
•
Pela vida de nossos aniversariantes do mês

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE NOVEMBRO

Distribuição do Pão & Vinho
Cântico

Piano

COMUNICAÇÕES

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO

Maria de Fátima Lacerda
Pr. Aloísio Campanha

“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos
corações sábios”. Salmo 90:12
DIA 02 – Lecir Torrente Siqueira
DIA 09 – Maria Carmela Mariani Milholi
DIA 09 – Casamento - Jose Carlos & Carmela
DIA 12 – Chun Chueng Chan

RESPONSÁVEIS NOS CULTOS REALIZADOS PELA IGREJA
Quartas-Feiras – Na Igreja João Rubens Soares
Quintas-Feiras – Em Astoria David Carvalho DaSilva
Sextas-Feiras – Em New Rochelle Jerusa Soares
Domingos –1º. Vice- Presidente João Rubens Soares e MM Jocilene Malas

