Thank you Pr. Bert Vitaliz for being a part of today’s
Special Christmas Service of Praise and Adoration to
God. It’s always a joyous occasion to have you here
with us, praising the Lord, and giving thanks with our
congregation.
May God bless you richly, your family, and your
ministry in Immanuel Church.

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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A Dádiva da Auto-Estima
“Agora, pois, já nenhuma condenação há para
os que estão em Cristo Jesusl”
Romanos 8:11

Cristo veio ao mundo quando menos merecíamos ou queríamos. E
ele continua a vir. Nada há que possamos fazer para merecer o seu perdão
amoroso ou fazê-lo parar de nos amar. Do presépio à cruz, através do
túmulo aberto, ouvimos o seu amor que implora: “Você me pertence. Você é
minha pessoa amada e perdoada. Vim por você, vivi por você, morri por
você, derrotei a morte por você e agora estou aqui por você.”
É esse o presente de Natal que Deus tem para nós. Não deixe de
desembrulhá-lo! Abra-o e desfrute do poder curador, libertador e motivador.
Não há problema, perplexidade ou potencial à nossa frente que não possam
ser vencidos se aceitarmos o presente de Deus. Amor mais perdão é igual à
liberdade.
Seremos livres para amar e perdoar a nós mesmos. Que recordação
ou fracasso o persegue e o torna negativo e hostil para com a pessoa mais
importante de sua vida - seu ser interior? Seja gracioso a si mesmo neste
Natal. Dê a si mesmo um presente. Perdoe-se a si mesmo.
Desse perdão flui auto-estima nova e salutar. Poucas são as pessoas
que festejam o Natal e que sentem bem a respeito de si mesmas. Será por
isso que nos ocupamos tanto com a correria da estação? Não será que
estamos correndo da pessoa que vive perto de nós? Deus ama muito essa
pessoa. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Natal é a época de
dizermos: “Estou contente por ser eu!” Ouça as palavras do apóstolo João:
“Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos
chamados filhos de Deus; e, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o
mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados,
agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de
ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele,
porque havemos de vê-lo como ele é”. (I João 3:1-2) Que essa verdade
equilibre a balança de autocondenação à medida que você permite que o
Natal lhe encha o coração.
Você já pensou que em cada açã de graça em seu coração você conta
com toda a onipotência de Deus dedicada em abençoá-lo?

Extraído

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO

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

CULTO ESPECIAL EM CELEBRAÇÃO AO NASCIMENTO DE
JESUS
Música Inicial

Piano & Cello

Noite De Paz! Noite de Amor!
Oração Inicial
João Rubens Soares
Hino Congregacional Regente e Congregação
Cantai Que O Salvador Chegou! – 106 HCC
Boas-Vindas
João Rubens Soares
Música Vocal
Grupo Vocal
Quem é o Menino?
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Congregação
Música Instrumental
Violino
Oração de Gratidão e Dedicação
Kevin Siqueira
Hino Congregacional
Regente e Congregação
O Canto Angelical – 92 HCC
Música Vocal
Grupo Vocal
O Holy Night
Apresentação do Pregador
João Rubens Soares
Mensagem
Pr. Bert Vitaliz
Hino Congregacional
Regente e Congregação
Noite De Paz! Noite de Amor! – 91 HCC
Palavras Finais
M.M. Jocilene Malas
Oração Final e Benção
Pr. Bert Vitaliz
Música Final
Piano & Cello
Num Berço de Palhas
PARTICIPAÇÕES VOCAIS E INTRUMENTAIS
Piano: Pollyana Soares e M.M. Jocilene Ayres Malas
Violino: Kevin Siqueira
Cello: Caroline Soares
Grupo Vocal: Jerusa Saores, M.M.Jocilene Ayres Malas, Pollyana
Soares,
João Rubens Soares e Anthony Soares

EBD – Próximo domingo às 5:30 PM – “Épreciso Resistirl" .Ainda sobre Daniel.
_________________________________________________________
CONVOCAÇÃO – Reunião do Conselho Administrativo domingo 30/12 às 4:30
PM, na Igreja.
Assembléia Geral Extraordiária dia 31 de dezembro de 2007 – Assunto Único
Mudança de Estatuto.

CULTO DE VIGILIA – “Grande coisas fez o Senhor por
nós,,,”
O ano de 2007 foi de muitas lutas e de grandes vitórias
as quais somos imensamente gratos ao nosso Deus, temos
muito o que agradecer. No dia 31/12, às 9:30 PM
estaremos encerrando as nossas atividades desse ano, nos
reunindo na casa da irmã Jocilene Malas.
Vamos celebrar e agradecer de forma especial o grande
amor e fidelidaded de Deus por cada um de nós e
também por nossa Congregação.
PARA CEIA – Procure a irmã Carlota e fale com ela qual será a sua contribuição.

___________________________________________
INTERCESSÃO

“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 alcancemos corações
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

