Pr. Patrício Calixto, é motivo de grande alegria para
nós a sua presença junto a nós, bem como sua
participação em nosso culto dominical .
A nossa oração sempre é que bênçãos dos céus
sejam derramadas constantemente em sua vida, de
sua família e no 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.”
2 Coríntios 3.17

Atenção
A Comissão de Escolha Pastoral convoca a todos os membros da
igreja que estejam presentes na assembléia geral extraordinária no
próximo domingo após o culto, onde o assunto tratado será o convite ao
pastor Aloisio Campanha. Participe deste importante momento da igreja
e não se esqueça de estar orando por este assunto.

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

João Rubens Soares
Kevin Chan
Anthony Soares
Pollyanna Soares
Fatima, Jerusa, Sotiris
Fatima, Jerusa, Sotiris

Próximo domingo
João Rubens Soares
Kevin Siqueira
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
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês
Assembléia Geral – Todo 2º domingo do mês às 4:30 pm
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MÃO AMIGA

Pr. Eli Fernandes de Oliveira

Um profundo conhecedor do Velho Testamento pergunta a Jesus: “Mestre,
que farei para herdar a vida eterna?”. Pergunta planejada. Os filósofos sempre
procuraram desvendar essa questão. Nunca conseguiram. Jesus não cai na
armadilha e não responde à pergunta, mas faz outra: “O que está escrito na lei?”.
E o doutor da lei, querendo justificar-se, lança mais uma pergunta: “Quem é o
meu próximo?” Jesus “arrebenta” (como dizem os adolescentes), propondo a
parábola do Bom Samaritano.
Lendo-a, é como se assistíssemos a um filme sobre um fato comum a todos nós,
em São Paulo: Um homem assaltado, ferido, no chão, sentindo dores horríveis,
com medo de morrer sem socorro. De repente passam crentes, de Biblia na mão,
voltando de um culto maravilhoso. Infeliz e solitário, um enfermo sempre encara
os crentes como “uma esperança” de uma mão amiga. Pensa: estes que estão
vindo aí já devem ter ouvido
uma pregação
sobre a Parábola do Bom
Samaritano e o amor ao próximo. Graças a Deus eles me socorrerão, me verão
como “seu próximo” e me estenderão sua mão amiga.
No caso da parábola, passa o sacerdote, vê o homem deitado no chão,
precisando de misericórdia, e pensa: coitado... ainda bem que não foi comigo. E
dá graças a Deus pela saúde e, enchendo a mente de “bons” pensamentos que o
livrem de culpa, nega-lhe a mão amiga. Não quis ver, no enfermo, o seu
próximo.
Lá vem um levita, que também acabou de sair do culto, no qual cantou: “
...olhar com simpatia... e a todos ajudá-los, com branda compaixão”. Vê
o enfermo, leva um susto, e muda até de calçada.
Agora é a vez de um “samaritano” que não esteve na EBD, nem no culto.
Passando por alí, sensibiliza-se, oferece sua mão amiga, faz os curativos nas
feridas, leva-o para um hospital e ainda se preocupa com o futuro do paciente.
A lição que Jesus ensina aqui é: Se os membros da LIBER New York se
identificarem com o Samaritano, abrarão os seus olhos e estenderão a mão
amiga a quem está chorando o infortúnio da vida! Como conclui a Parábola:
“Faze isto e viverás”.
Outra lição: Jesus é o Bom Samaritano de todos nós, que nos escolheu como “o
seu próximo” para oferecer-nos sua mão amiga. Lembrar dos necessitados,
doentes, é entender que Jesus faz o mesmo conosco: Ele não esqueçe de nós,
nos cura e, conforme a Parábola, ainda se preocupa com o nosso futuro.

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial
Oração Inicial
Hino Congregacional

Piano
João Rubens Soares
Regente e Congregação

Que Segurança! Sou De Jesus! – 417 HCC
Boas-Vindas
Campanha do Ano De 2008

Maria de Fátima Lacerda
Jerusa Soares

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 e Congregação
Nossa Fé Jesus Contemplará - 338 HCC (1ª estrofe)
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração de Gratidão e Consagração
Hinos e Cânticos

M.M. Jocilene Ayres Malas

João Rubens Soares
Pr. Patrício Calixto

POR QUE DEUS PERMITE AS TEMPESTADES EM NOSSAS VIDAS?
Lucas 8:22-25
Hino Congregacional

Regente & Congregação

Mestre O Mar Se Revolta – 408 HCC
Palavras Finais
Oração Final e Benção
Música Final

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 – Importante
*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

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO
“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos
corações sábios”. Salmo 90:12
DIA 30 - Silvana Olintho Canhedo

Maria de Fátima Lacerda

Pela Fé No Filho De Deus
Aos Pés Da Cruz
Deus Fará Um Caminho
Rompendo Em Fé
Apresentação do Pastor Convidado e Oração
Mensagem

COMUNICAÇÕES

Maria de Fátima Lacerda
Pr. Patrício Calixto
Caroline Soares - Violão

CONVOCAÇÃO IMPORTANTE
Para: Assembléia Geral Extraordinária
Dia: Domingo, 06 de Abril de 2008
Horário: 9:00pm (Após o culto)
Local: Templo
Assunto Único: Convite ao Ministério Pastoral
CHÁ DA MULHERES: Será realizado na tarde do sábado 26 de
abril em nossa igreja.Maiores informações com as irmãs Carlota e
Maria.
TRIO INSTRUMENTAL: Ensaio com a M.M. Jocilene Malas na
próxima sexta-feira, 4 de abril, às 8:00 PM na casa da Carol e
Pollyana.
GRUPO DE LOUVOR: Ensaio no próximo domingo, 5 de abril, às
5:30 PM na igreja. As partituras serão enviadas via e-mail no
início da semana para que sejam estudadas.
AJUDA MISSIONÁRIA
Meu irmão, a qualquer tempo você pode participar desta ajuda, ela é destinada

ao sustento do Pr. Dominic Jacobs. O valor mínimo mensal sugerido é de $25.00
e até quanto o seu coração desejar. Não podemos deixar de orar também, afim
de que o trabalho que ele realiza junto aos muçulmanos, seja frutífero para a
honra e glória do nosso Deus. Para sua meditação: “Cada um contribua
segundo propôs no seu coração; não com tristeza ou por necessidade;
porque Deus ama ao que dá com alegria.” 2 Coríntios 9:7

