Pr. Aloísio Campanha por estar participando em
Culto de Louvor e Adoração ao nosso Deus . É sempre
um tempo de alegria, companheirismo e acima de
tudo de estarmos juntos louvando as maravilhas que
Deus nos proporciona a cada momento.
Que Deus o abençoe ricamente, sua família bem
como o ministério que realiza junto a Primeira de New Jersey.

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

Próximo domingo

João Rubens Soares
João Rubens Soares
Kevin Chan
Kevin Siqueira
Caroline Soares
Anthony Soares
David Carvalho
Jerusa, Fatima, Sotiris
Celsino, Douglas, Sotiris

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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O Presépio e a Cruz

“Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao
mundo para salvar os pecadores , dos quais eu sou o principal”
I Timóteo 1:15
Natal é experiência de amor irrestrito. Todos nós precisamos sentir
mais esse tipo de amor do que respirar, comer ou dormir. Dentro de nós
existe um vazio com forma de amor. Nossa necessidade mais profunda é
sermos amados, amarmos a nós mesmos e sermos livres para amar aos
outros. Essa necessidade está arraigada no sentimento de que somos
especiais. Os pastores sentiram-se muito especiais naquele primeiro Natal.
As boas novas do Natal é que somos especiais para Deus.
As palavras do coro angelical na verdade deviam ser traduzidas por
“Glória a Deus nas alturas, e na terra paz entre os homens a quem Deus
quer bem”. Permita que esse pensamento penetre no seu coração sedento
de amor. Apesar de tudo o que temos sido ou feito, Deus se agrada de nós.
Somos os seus amados; pertencemos a ele; nada que fizermos ou dissermos
impedirá o seu amor por nós.
Natal é nossa época especial. Deus tem algo para dizer. Ouça!
Coloque o pronome pessoal “eu” nas palavras familiares de João 3.16
“Porque Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que
crendo nele eu não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou
seu Filho ao mundo, não para que me julgasse, mas para que eu fosse salvo
por ele.” Nossos corações saltam de alegria. Deus é por nós. Seu amor é
incondicional. A descoberta mais profunda e mais excitante que eu já fiz foi
que a vida realmente começa quando permitimos que Deus nos ame!
Mas não apenas somos amados como somos; somos também
perdoados por tudo o que fizemos, dissemos e fomos. Permitir que Deus o
ame é permitir que ele o perdoe.
“Você está disposto a crer que o amor é a coisa mais forte do mundomais forte do que o ódio, mais forte do que o mal, mais forte do que a morte
– e que a vida bem-aventurada que teve início em Belém dois mil anos atrás
é a imagem e brilho do Amor Eterno? Então você pode celebrar o Natal”

Extraído

COMUNICAÇÕES

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial

Piano

Oração

João Rubens Soares

Hino Congregacional

Regente e Congregação

Cantam Anjos Harmonias – 96 HCC
Boas-Vindas

Maria de Fátima Lacerda

Hino Congregacional

Regente e Congregação

Num Berço de Palhas – 99 HCC
Dedicação de Dízimos e Ofertas

Congregação

Oração de Gratidão e Dedicação

Sotiris Malas

ATENÇÃO - Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos.
EBD – Próximo domingo às 5:30 PM – “Épreciso Resistirl" .Ainda sobre Daniel.
GRUPO VOCAL PARA O NATAL: Vamos estar ensaiando alguns hinos de Natal
para cantarmos em vozes no culto do dia 23 de dezembro.
Caso você queria participar, compareça aos ensaios nos dias e horários abaixo:
Quarta-feira, 19 de dezembro, 9:00 – 10:00 PM (na igreja, logo após o culto
de oração).
Sexta-feira, 21 de dezembro, 8:00 – 10:00 PM (casa da M.M.
Jocilene Malas)
DIA 23 DE DEZEMBRO: Você celebra de maneira correta o
verdadeiro sentido do Natal? Sim? Não? Então esteja presente
neste dia pois, as crianças estarão preparando algo super
intressante para celebramos o verdadeiro significado deste dia
“O Natal”.
_________________________________________________________
CONVOCAÇÃO – Assembléia Geral Extraordiária dia 31 de dezembro de 2007 –
Assunto Único Mudança de Estatuto.

Hino Congregacional

Regente e Congregação

______________________________________________
INTERCESSÃO

Proclamaram Anjos Mil o Primeiro Natal – 100 HCC
Momento Infantil – Oração

Pr. Aloísio Campanha

Mensagem

Pr. Aloísio Campanha

Momento Infantil – Aprendizado
Hino Congregacional

Jerusa Soares
Regente e Congregação

Finda-se Este Dia – 269 HCC
Oração Final e Benção
Música Final

Pr. Aloísio Campanha
Piano

“Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que
aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são
ouvidas as tuas palavras; e eu vim por causa das tuas palavras.”
Daniel 10:12
Oremos:
•
Por aquele que será o pastor de nossa igreja - Desafio
•
Pela saúde de nosso irmão Manuel Cunha e irmã Jerusa Soares.
•
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 DEZEMBRO
“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemoscorações
sábios”. Salmo 90:12
DIA 12 – Stephanie Machado
DIA 13 – Casamento Mauro e Solenir Machado
DIA 14 – Solenir Machado
DIA 14 – João Rubens Alves Soares
DIA 31 – Sotiris Malas
RESPONSÁVEIS NOS CULTOS REALIZADOS PELA IGREJA
Quartas-Feiras – Na Igreja João Rubens Soares
Sextas-Feiras – Em New Rochelle Jerusa Soares – Retornaremos em Janeiro
Domingos –1º. Vice- Presidente João Rubens Soares e
MM Jocilene Ayres Malas

