Pr. Aloísio Campanha tem sido motivo de grande
alegria para nós a sua presença e participação em
nossos cultos dominicais, Deus realmente tem nos
abençoado através do irmão.
O nosso maior desejo é que bênçãos dos céus sejam
derramadas na sua vida, de sua família e nos seu ministério.
Visitante seja bem-vindo. Que Deus abençoe sua vinda!

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

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

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
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A QUEM POUCO SE PERDOA, POUCO AMA.
Lucas 7:36-50
SITUAÇÃO 1 (versos 36-38)
A razão pela qual Simão convidou Jesus para comer em sua casa não nos é conhecida.
O fato é que, quando começaram a tomar a refeição, uma mulher de vida errada, isto
é, de má reputação, entra naquela casa, levando consigo um frasco de alabastro com
perfume para ungir Jesus.
Ela foi de muita audácia e valor ao enfrentar os olhares cruéis e depreciativos dos que
ali se encontravam e conseguir, dessa forma, aproximar-se de Jesus. É bem possível
que ela já o houvesse encontrado e sentido o impacto da santidade dEle, fazendo-a
reconhecer-se pecadora. Desejava obter perdão por estar certa de que Jesus tinha
poder para tanto.
Ela chegou perto de Jesus, soltou os cabelos para com eles enxugar os pés do Mestre,
que seriam ungidos com perfume, como que, também, demonstrando profundo
agradecimento.
SITUAÇÃO 2 ( VERSO 39)
Que oposta e lamentável foi a atitude de Simão! Surpreendeu-se por Jesus ter
permitido tais coisas a uma mulher pecadora. Longe de olhar para dentro de si mesmo
e ver-se débil e orgulhoso, legítimo representante da vanglória dos fariseus, Simão
lamentou que Jesus tivesse a coragem de se compadecer de gente assim e, inclusive,
porque o recebia, formalmente, em sua própria casa.
Há muitos como Simão, dentro da Igreja, mas sem lugar para Jesus em seu coração.
Sem misericórdia.
SITUAÇÃO 3 (VERSOS 40-50)
Jesus, que conhecia perfeitamente os pensamentos de Simão, começou a narrar uma
história sobre o significado do perdão. Desse modo, conseguiu firmar o contraste entre
a conduta do anfitrião e a da mulher carente de perdão e paz, como que dizendo: o
que faltou à hospitalidade de Simão foi suprido pela atitude da mulher. Ela se havia
quebrantado, enquanto Simão estava cheio de vanglória e insolência.
Por sentir-se perdoada, amou muito, porque “AQUELE A QUEM POUCO SE PERDOA,
POUCO AMA” (verso 47).E diz mais Jesus a ela: “perdoados são teus pecados” (verso
48). E depois completou: “Vai-te em paz, a tua fé te salvou”. (verso 50).
O amor que a mulher sentia em seu coração, foi efeito, resultado do perdão. Por isso
Jesus diz que a fé, e não o amor a salvou. O amor agradecido é fruto do perdão.
E a paz é a possessão bendita da alma perdoada. Glória a Deus pela bênção do perdão!
Que lições às três situações distintas nos ensinam? – Cada um examine-se a si mesmo!

Pr. Eli Fernandes de Oliveira

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial
Oração
Hino Congregacional

Pollyanna Soares - Piano
João Rubens Soares
Regente e Congregação

Maravilhosa Graça - 193 HCC
Boas-Vindas
Campanha Do Ano De 2008

Maria de Fátima Lacerda
Jerusa Soares

TEMA
“Vivendo os planos de Deus”

Nossa Fé Jesus Contemplará - 338 HCC
Pr. Aloísio Campanha
Kevin Siqueira

Adoramos O Cordeiro
Aliança Eterna
Nossa Herança
Apresentação do Pastor Visitante
Mensagem
Celebração da Ceia Memorial

João Rubens Soares
Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha

Distribuição do Pão e Vinho
Hino Congregacional

_________________________________________________________

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
*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 FEVEREIRO

Regente e Congregação

Já Refulge A Glória Eterna - 153 HCC
Palavras Finais
Oração Final e Benção
Música Final

Próximo domingo às 5:30 PM – A Despedida do Lider” .
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.

Congregação

Amor, Que Por Amor Desceste! 171 HCC
Hino Congregacional

ATENÇÃO
1. Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos.
2. Amanhã, reunião de liderança na casa da irmã Fátima
Lacerda às 8:00 PM.
3. Quarta- feira após o culto de Oração e Estudo Bíblico,
reunião do Conselho Administrativo e no próximo
domingo às 4:30 PM Sessão Administrativa.
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL

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 e Congregação

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração de Gratidão e Consagração
Cânticos

COMUNICAÇÕES

Maria de Fátima Lacerda
Pr. Aloísio Campanha
Piano

“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos
corações sábios”. Salmo 90:12
DIA 17 – Casamento de Evanise e 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

