ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO
DIA 17 – Cecilia da Silva
DIA 21 – Lídia Lacerda Krummenauer
DIA 21 – Monica Malas
DIA 22 – Meyre Ellen Siqueira
DIA 25 – Douglas Lacerda Parreira
DIA 25 – Nilton Zuckerman
DIA 26 – Kevin J. Chan
DIA 31 – Casamento – Nathalia e Douglas
VISITANTE
Agradecemos sua visita e esperamos tê-los conosco novamente!
ATIVIDADES PERMANENTES
Escola Bíblica Dominical (Adultos e Jovens): 3:45 pm
Culto Dominical: 5:00pm
Café com Bíblia: Quarta-feira 8:00 pm
Ceia Memorial: 1º domingo do mês
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EDITORIAL
Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço:
esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante,
prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo
Jesus" (Filipenses 3:13,14).

AGENDA DE ORAÇÃO
SEGUNDA-FEIRA: Ministério Pastoral e Família Pastoral
TERÇA-FEIRA: Diretoria da LiberNY e Ministério de
Artes Culinárias
QUARTA-FEIRA: Ministério de Louvor e Adoração e
Ministério de Jovens e Adolescentes
QUINTA-FEIRA: Famílias de Nossa Igreja e Visitantes
SEXTA-FEIRA: Ministério de Finanças e Ministério de
Mulheres
SÁBADO: Enfermos & Ministério de Crianças
DOMINGO: Ministério de Oração, Famílias da Igreja
e Brasil
EVITE ANDAR DURANTE O PERIODO DE CULTO

ISSO QUER DIZER REVERÊNCIA EM TUDO O QUE ESTIVERMOS FAZENDO PARA O SENHOR

Temos um grande desafio para esse ano que se inicia. Abrir mão das coisas que ficaram
para trás nem sempre é fácil, mas é necessário. O apóstolo Paulo mostrou nesta
passagem o quanto ele estava determinado a seguir em frente, e nós devemos fazer o
mesmo! O diabo fará o que for preciso para que guardemos mágoa no coração, raiva, falta
de perdão, inimizade, pecados; tudo para nos tirar dos caminhos de Deus.
Recomeçar é sempre um grande desafio, mas pode trazer muitos benefícios para a nossa
vida. A Bíblia conta a história de um homem chamado Neemias, que decidiu reconstruir os
muros destruídos de Jerusalém e restaurar a dignidade do seu povo. Que obra
maravilhosa ele decidiu fazer! Então Neemias chamou várias pessoas para ajudá-lo, mas
logo as dificuldades vieram para impedí-los de terminar a obra. Porém, com a força de
Deus, eles tiveram ânimo e terminaram a construção!
Da mesma forma, existem fases em nossas vidas em que só vivemos vitória, tudo parece
dar certo; mas há outros momentos em que somos provados por Deus e parece que tudo
fica tão difícil, não é mesmo? Essas fases acontecem em ciclos que começam e terminam,
assim como nas histórias da Bíblia. Porém, elas não devem nos fazer parar! Mesmo diante
das decepções e frustrações da vida, devemos recomeçar, crendo que Deus está ao nosso
lado.
O recomeço nos dá a sensação de medo e desconforto, porém, ele nos leva para mais
perto de Deus, e então crescemos e experimentamos uma vida bem melhor. Saiba que
hoje Deus te dá a chance de recomeçar, então confie nEle e siga em frente. Tudo irá
mudar quando você mudar! Receba a força de Deus pela fé e não pense que o trabalho
será duro, mas sim que a recompensa valerá a pena.
Fica então o desafio para que nós, como filhos de Deus e como igreja, possamos entender
essa mensagem do Senhor e com isso alcancemos as vitórias nesse ano que se inicia.
Pr. Valdir Sampaio

Culto de Louvor e Adoração
Video Inicial

Comunicações

MIAMA & Multimídia

Oração

Simone Salgado

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
3:45 PM

Louvando & Adorando ao Senhor com Canções, Orações e com a Palavra
Grupo Vocal & Instrumental
ALIANÇA ETERNA (Enquanto eu viver, declararei)
ALIANÇA (Como é preciosos, irmão)
ALIANÇA (Hoje vou fazer uma aliança com meu Deus)

Boas Vindas e Comunicações
Mensagem

MIAMA Jocilene Ayres Malas
Pr. Valdir Sampaio

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos
Louvando & Adorando ao Senhor com Hinos

Congregação

FRUTO DO ESPIRITO : Tudo que podemos aprender e que voce nāo pode
perder. Participe.

Grupo Vocal & Instrumental

TU É FIEL, SENHOR/GREAT IS THY FAITHFULNESS – 25 HCC (1ª estr./1st verse)
Palavras Finais & Benção

VOCAL (ordem
alfabética)
Celsino da Silva
Elisângela Sousa
Jocilene Ayres Malas
Luana Lee Brasil
Meyre Ellen Siqueira
Monica Malas
Pollyanna Doares

Simone Salgado

Pr. Valdir Sampaio

PIANO/LIDER
Jocilene Ayres Malas
BATERIA
Kevin Chan

SOM
Kevin Chan
Selma Souza
PROJEÇÃO
Anthony Soares
APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas
TRADUÇÃO
Pollyanna Soares
Stephanie Wheaton

Se o seu nome nao consta na lista dos aniversariantes do mes
procure a Lidia Lacerda ou Jerusa Soares o mais breve possivel

