Pr. David Paszkiewicz for being here with us for
tonight’s service. It’s always a time of joy, fellowship and
above all a time for us to be praising God for all the blessings
we receive from him in all the moments of our lives.
We pray that God may richly bless Pr. David and his
family, as well as his ministry in Kearny, NJ.
Visitante seja bem-vindo. Que Deus abençoe sua vinda!
Atenção

2 Coríntios 3.17

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
Anthony Soares
Pollyanna Soares
Fatima, Jerusa, Sotiris
Fatima, Jerusa, 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 domingo do mês às 4:30 pm

New York, 20 de

janeiro de 2008 – Ano V – Nº 206
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CHAMAMENTO À FIDELIDADE
Trinta e oito anos se passaram desde o fracasso dos israelitas em Cades-Barnéia
(nome de uma fonte no deserto, ao Sul de Israel) e os eventos mencionados em
Deuteronômio, cap. 5, livro da Bíblia, escrito por Moisés, em 1450 antes de Cristo
e que significa “segunda lei” ( da Septuaginta e da Vulgata). Este livro contém
uma série de discursos dirigidos ao povo de Israel. Por que? Exatamente porque
chegou a um momento e lugar de definição de seu rumo. Seu futuro dependeria
de sua fidelidade a Deus.
A primeira atitude a ser destacada será a confiança.
Amar a Deus (vv. 4,5)
A essência de nossa religião está em adquirirmos um conceito certo quanto a
Deus e uma atitude nossa correta na direção de Deus. “Ouve... ó Israel”, foi uma
introdução muito adequada para depois surgir a grande afirmação “O Senhor
nosso Deus é o único Deus”. A fé dos israelitas devia ser unicamente em Deus e
isso de todo o coração, alma e forças, isto é, amar a Deus através de uma
devoção sincera e fidelidade íntegra
Ensinar a palavra (vv. 6-9)
Moisés determinou aos israelitas a missão do ensino.
Primeiro, guardando os mandamentos de Deus no coração. Experimentando-os
antes de transmiti-los.
Segundo, recomendou a instrução dos mandamentos aos filhos, pela manhã, ao
meio dia e por toda a noite, como parte natural da vida na família.
Praticar a fidelidade (vv. 10-17)
Moisés, ao invés de admoestar, advertiu o povo, ao antecipar o tempo quando
morreria na terra prometida, do perigo grave de se esquecer de Deus. Parece ser
uma característica peculiar à natureza humana aparta-se de Deus! No caso dos
israelitas, sabemos do que o Senhor lhes fez, resgatando-os do Egito! Ainda
assim, Moisés os cientifica do grande perigo da desobediência ao pacto com Deus.
As lições desta passagem bíblica são muitas e práticas para hoje. Entendamos
que a ira de Deus é justa quando nos distanciamos Dele. Entendamos, ainda, que
a nossa esperança, quanto ao futuro, depende de nossa fidelidade ao Senhor.
Amemo-lo como privilégio e dever supremos. Ensinemos a Sua Palavra, mas,
antes de tudo, apliquemo-la a nossos corações e nossas vidas, para que
possamos, então, transmitir o que conhecemos! Sejamos-lhe fiéis. Levemos Deus
a sério! Com Deus não se brinca! É o mínimo que se espera de um país chamado
cristão
Pr. Eli Fernandes de Oliveira

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial

COMUNICAÇÕES

Oração Inicial

João Rubens Soares

Hino Congregacional

Regente & Congregação

Ao Deus de Amor e de Imensa Bondade - 32 HCC
Boas-Vindas

1.

Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos.

2.

Todos os membros da igreja estã recebendo uma correspondência da
Comissão de Membros da Igreja. Precisamos que cada um de vocês
responda o mais breve possivel pois, essa reposta depende o bom
funcionamento da Igreja. Qualquer dificuldade podem entrar em
contado com os seguintes irmãos: Maria Scaramuzzi (relatora),
Winefred Camargo e João Rubens Soares.

João Rubens Soares
EBD – Próximo domingo às 5:30 PM –

Campanha do Ano de 2008
TEMA
“Vivendo os planos de Deus”
DIVISA
Pois eu bem sei os planos que estou
Projetando para vós, diz o Senhor;
planos de paz, e não de mal, para vos
dar um futuro e uma esperança.
Jeremias 29:11
Hino Congregacional
Regente & Congregação

Oração pela Campanha de 2008
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Hino Congregacional

Carlota Custódio
Congregação
Regente & Congregação

Fonte És Tu de Toda Benção – 17 HCC
Oração de Gratidão e Dedicação
Cânticos

Pr. David Paszkiewicz
Deus Vos Guarde Pelo Seu Poder – 37 HCC

Oração Final de Benção

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
*Por aquele que será o pastor de nossa igreja – Desafio
*Por Hannah, filhinha do Pr. David e de Ronize Paszkiewicz,
*Pela saúde de nosso irmão Manuel Cunha e irmã Jerusa Soares
*Pelo jovem Daniel Carlos Baptista (exército americano no Iraque)
*Pela diretoria da nossa igreja e membresia
*Pelos jovens e adolescentes de nossa igreja
*Pela vida de nossos aniversariantes do mês
*Pelo Pr. Julio Quirino e família missionários no Quênia - Importante

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO

Maria Scaramuzzi
M.M. Jocilene Malas

Mensagem

“Derrotados por causa do Pecado” . Os
estudos do trimestre estão baseados nos Livros de Josué, Juízes, Rute e falam da
Conquista da Terra Prometida. Participe pois terá a oportunidade de estar
conhecendo mais a respeito da atuação de Deus no mundo.
_________________________________________________________
É TEMPO DE FESTA: Nossa pequena Monica estará completando seu 4º
aniversário e a celebração será no sábado, 26 de janeiro às 4:30 PM no
Fellowship Hall. Todos estão convidados.

Oremos:

Minha Esperança, Jesus, Asseguras – 411 HCC (1ª estrofe)

Música Final

ATENÇÃO

Piano

Pr. David Paszkiewicz
Piano

“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos
corações sábios”. Salmo 90:12
DIA 17 – Cecília DaSilva
DIA 19 – Caroline Pinto Soares
DIA 21 – Lídia Lacerda Parreira
DIA 21 – Monica Malas
DIA 25 – Douglas Lacerda Parreira
DIA 26 – Kevin J. Chan
RESPONSÁVEIS NOS CULTOS REALIZADOS PELA IGREJA

Quartas-Feiras – Na Igreja João Rubens Soares
Sextas-Feiras – Em New Rochelle Jerusa Soares – Aguarde
informações
Domingos –1º. Vice- Presidente João Rubens Soares e
M.M. Jocilene Ayres Malas

