
LEITURA DA BÍBLIA EM UM ANO – "Procure 
apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não 
tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a 
palavra da verdade. (2 Timoteo 2.15). 

Dízimos do Mês de Setembro 
1ª, 2ª e 3ª Semana:                     $4,141.79 
Média (dos últimos 3 mêses):      $7,100.00 
Orçamento Estipulado:              $10,583.00 

 
ATENCÃO - Domingo dia 24 de setembro será o último domingo do mês.  
Dia 1 de outubro vamos colocar o gráfico com o resumo das entradas. 
Não deixem de paraticipar da Campanha dos 15%, Deus está 
abençoando aqueles que aceitaram o desafio, só falta você fazer a prova. 
QUERIDOS IRMÃOS – No próximo domingo estaremos dando 
todas as informações do mês de outubro, mês este de aniversário 
de nossa igreja, “o segundo”. Desde já estejem orando para que 
Deus possa estar nos abençoando por mais esta vitória. Muitas 
coisas boas estarão acontecendo, deixe sua agenda livre para que 
possa participar de todas as celebrações. Dia 14/10 já teremos 
novidades, Coral do NYACK participando no nosso culto.  

ESCALA DE SERVIÇO 
 Hoje  Próximo domingo 

Dirigente do Culto             Pr. Paulo Paiva               Pr. Paulo Paiva 
Som                                     Kevin Siqueira Kevin Siqueira  
Projeção        Caroline Soares              Caroline Soares 

 
ESCALA  MINISTÉRIO DE MÚSICA, ADORAÇÃO E ARTES 

                      Hoje    

Preludio                                          Stephanie Machado 
Interludio                                       Caroline Soares 
Posludio                                          Kevin Siqueira  
Música Especial                              Gregory Machado 
Piano (Cânticos )                               Even Teixeira                        
Regência                                         Jerusa Soares              
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Espectativas” 
                   O que fazer com as espectativas? Aliás, o que são espectativas? 
                   Espectativas de uma maneira bem simples de explicar, são os nossos anseios e 
desejos pessoais de realização no futuro. Todos nós temos espectativas; temos espectativas 
quanto ao nosso futuro profissional, pessoal, amoroso e até espiritual. Elas fazem parte do 
nosso viver e são também combustíveis para nossa jornada neste mundo, pois sem elas, é 
impossível planejarmos o futuro e irmos em busca de nossos sonhos e objetivos. Elas 
produzem em nós as condições e os meios que nos levam as nossas realizações, são elas que 
nos fazem também crer que há uma possibilidade de futuro e de algo melhor para cada um de 
nós. Quando bem equilibradas, emocionalmente corretas e espiritualmente dignas, as 
espectativas têm o poder de movimentar meios, pessoas e até o mundo todo. Porém, quando 
as espectativas não são equilibradas, apoiadas numa idéia errônea de si mesmo, cheia de 
soberba e movida pelo orgulho pessoal e egoismo, elas tendem a aprisionar e levar a pessoa à 
ruína pessoal. As espectativas quando não estão bem elaboradas emocionalmente, nascidas 
na confusão emocional e afetiva da pessoa, cheias de ódio, raiva, mágoa, rancor, amargura e 
principalmente falta de perdão, elas sempre irão diretamente para o erro e longe do verdadeiro 
objetivo por causa da má intenção que há no coração. Há também a probabilidade das 
espectativas estarem sendo regidas por conceitos, valores e princípios espirituais indignos, 
cheios de egoísmo, paixões mundanas, lascívia, desonestidade, falsidade e pecado. Quando 
isso ocorre, por mais que as espectativas sejam realizadas elas nunca serão abençoadoras, 
cheias da graça de Deus e principalmente nunca glorificarão o Senhor. 
                   Temos um exemplo claro nos textos bíblicos quando se fala de espectativas e suas 
realizações, em especial com o povo de Deus. Eles estavam escravizados no Egito, cheios de 
espectativas quanto à sua libertação, porém, mesmo com a vinda da libertação realizada por 
Moisés, tendo o cuidado de Deus, o amparo e toda providência divina, o povo hebreu não 
conseguiu entrar na terra prometida de imediato, amargando com isso 40 anos no deserto para 
serem purificados. Isso deixa bem claro que mesmo tendo espectativas, mesmo que sejam 
com uma roupagem boa, santa e pura, elas podem estar sendo produzidas pela intenção má 
do coração, regidas pelo pecado e principalmente afastando Deus de sua soberania. Devemos 
ter a iniciativa que teve o salmista; “Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-
me, e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-
me pelo caminho eterno.” (Sl.139:23), para que o Senhor nos aponte onde está as 
verdadeiras intenções que regem nossas espectativas e atitudes, e assim poderemos entregar 
tudo ao Senhor e responder como o rei Davi, depois de confessar seu pecado para Deus, ele 
disse: “Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto.” 
(Sl.51:10). 
                   Meu irmão(a) e meu amigo(a), entregue à Deus a sua vida, diga a Ele que mesmo 
você tendo espectativas, tudo em sua vida, inclusive elas, estão debaixo de sua soberania. 
Peça para que Ele revele o que está escondido em seu coração e assim você entenderá o que 
Jesus disse: “Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas 
vos serão acrescentadas.” (Mt.6:33) 

Pr. Paulo Paiva 

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 (New Rochelle) – Sexta-feira 8:00 pm 
Núcleo de Estudo Biblíco (Astoria) – Quinta-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 
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  “Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.” 
2 Coríntios 3.17 



C U L T O  D E  L O U V O R  E  A D O R A Ç Ã O                                                          

Música Inicial                                                                   Regente e Congregacao 
 

Mais Perto Quero Estar - HCC-399 

 
Oração                                                                                 João Rubens Soares 
 

Boas-Vindas e Comunhão                                                            Pr.  Paulo  Paiva 
 
Cânticos                                                                   Liber Worship & Praise Team 

   
Deus do Impossível 

Aos Pés da Cruz 
 
 
 

Momento de Intercessão                                                                Pr. Paulo Paiva 
                                                                                              
Dedicação de Dízimos e Ofertas                                                     Pr. Paulo Paiva                                                                                     
 
Música Instrumental                                                                     Caroline Soares                                    
 

Oração de Gratidão e Dedicação                                                         Dora Prodel 
      
Cânticos                                                                   Liber Worship & Praise Team 

 
Coração Igual ao Teu 

Renova-me, Senhor Jesus 
 
 
 

Mensagem                                                                                    Pr. Paulo Paiva 
 

"UM 
UM BOM MODELO DE IGREJA E VIDA CRISTA" 

I Tessalonicenses.1: 2-10 
 

 
Música Especial                                                                             Gregory Machado - Tenor 

  
Avisos                                                                                          Pr. Paulo Paiva 

 
Oração Final                                                                                 Pr. Paulo Paiva 

 
Música Final                                                                                  Kevin Siqueira                                     
 

 
“Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, 

o qual observa todas as suas veredas.” 
Provérbios 5:21 

COMUNICAÇÕES 

ESTUDOS IMPORTANTES, VAMOS CONFERIR? 
1 - A Doutrina do Espírito Santo na classe de Adultos na EBD. Uma oportunidade para 
aprendermos e tirarmos as dúvidas com respeito a este assunto, participem. 
2 – Na classe de discipulado as nossas crianças estão estudando as principais doutrinas 
bíblicas. Se você tem interesse sobre o assunto junte-se a elas com certeza a 
experiência será muito boa. 
3 – O Livro de Colossenses às quartas-feiras. Estamos finalizando o primeiro capítulo 
portanto ainda há tempo de você participar além de que temos o nosso momento de 
oração e  muita música.  

Liber Worship & Praise Team: SETEMBRO – Jovens e Grupo regular – 
Responsável : LECIR. 
Intercessão: Pela escolha daquele que será Pastor efetivo da Igreja, pela 
preparação do musical JESUS, THE ONE AND ONLY, pelos jovens e adolescentes de 
nossa Igreja , pelo pastor interino Paulo Paiva e sua esposa Alceir e pela viagem da 
Ministra Jocilene Malas e sua família. 

MUSICAL DE ANIVERSÁRIO:  ENSAIO DO MUSICAL: Nesta semana, 
iniciaremos os ensaios para o musical JESUS, THE ONE AND ONLY. 
SEXTA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO, 8:00 PM, na casa da M.M. 
Jocilene ( 4-74 48th Avenue, #19A, Long Island City, Tel: (718) 472-
4732) 
DOMINGO, 01 DE OUTUBRO, 4:30 PM na Igreja (sala de aula da 
EBD). A presença de todos os participantes é sumamente 
importante!!!!!! 

 

JOVENS E ADOLESCENTES 
Dia 09/30 Intercâmbio e Noite dos Talentos às 8:00PM, também na Igreja 
Evangélica de Manhattan. 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO 
“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações 

sábios”. Salmo 90:12  
 
DIA 04 – Evanise S. Andrade Chan 
DIA 09 – David Carvalho DaSilva 
DIA 10 – Pollyanna Pinto Soares 

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

 
MISSÕES NA LIBERDADE  

 
No mês de outubro os irmãos terão uma grande 
oportunidade para fazerem missões, convidando parentes 
e amigos para participarem conosco das programações 
que estarão acontecendo em nossa igreja por ocasião do 
segundo aniversário. 
Alguns ministérios estarão  trabalhando ativamente, 
alistem-se para a batalha. “Vós não me escolhestes a 

mim mas eu vos escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis frutos, 
e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em 
meu nome, ele vo-lo conceda”. Joao 15:16 


