
 
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).  
Ainda e tempo querido irmão de fazer este compromisso 
com você mesmo. Comece hoje e como um bom soldado de Cristo esteja 
preparado para a batalha   

CAMPANHA DE COMPROMISSO 
Desde o lançamento da nossa campanha de compromisso em Novembro, 
já temos 21 irmãos participando e a soma total do compromisso feito 
pelos participantes, ou seja, a soma do alvo estipulado por eles é de 
$7,180.00. Até hoje já foram entregues desse total $2,570.00  
Ainda há tempo de você participar, o que está esperando?  Pegue seu 
envelope da campanha na recepção. 
 

Visitante seja bem-vindo.  Que Deus abençoe sua vinda ! 
 
Em especial agradecemos a presença do Pr. Sebastião Carlos Baptista e 
sua  esposa irmã Ieda Baptista e, somos também gratos  Pr. Sebatião   
pela sua participação hoje em nossas atividades.  

ESCALA DE SERVIÇO 
          

 Hoje  Próximo domingo 
Dirigente do Culto              João Rubens Soares        João Rubens Soares 
Som                                     Kevin Siqueira Kevin Siqueira  
Projeção       Caroline Soares              Caroline Soares 
Recepção                           Evanise Chan  Ana Conceição  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A IGREJA DE ESMIRNA: O SOFRIMENTO AMARGO PODE TER 

RESULTADOS DOCES – Apoc. 2: 8-11 
 
“Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que 
foi morto e reviveu: Conheço a tua tribulação e a tua pobreza (mas tu és 
rico), e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, e não o são, porém são 
sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de padecer. Eis que o Diabo 
está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados; e 
tereis uma tribulação de dez dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa 
da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que 
vencer, de modo algum sofrerá o dado da segunda morte.” 
               A cidade de Esmirna recebeu esse nome por causa do óleo de 
mirra , de fragância levemente doce, usado para ungir e como perfume. A 
mirra era obtida espremendo a madeira da ârvore de bálsmo 
(balsamodendron). Uma vez extraída a mirra, a madeira endurecia e 
ganhava valor comercial. Os crentes de Esmirna tinham muito em comum 
com a árvore de bálsamo. Eles sofreram forte perseguição, mas, mesmo 
enquanto isso, emanavam o doce “perfume” de Jesus Cristo. A vida cristã 
deles, naqueles dias de sofrimento, foi uma boa influência sobre os que 
rodeavam, um bom testemunho da presença de Deus neles. Seu 
sofrimento também fortaleceu e embelezou o seu caráter. 
               Os crentes de  Esmirna eram pobres, no entanto, o Senhor 
disse que possuíam a verdadeira riqueza. Ele repetiu que não deviam ter 
medo, pois iria recompensá-los (v.10). Policarpo, um dos alunos de João, 
tornou-se mais tarde um dos pastores desta igreja. Ele é um exemplo 
notável da resposta da igreja á mensagem do Senhor. Policarmos foi 
queimado numa estaca, cerca de 155 d.C. Pouco antes de morrer, ele 
disse: “Eu servi a Ele 87 anos e Ele nunca me fez mal algum. Como posso 
blasfemar do meu Rei que me salvou?” 
               Embora talvez nunca sejamos chamados para morrer pelo 
Senhor, é possível que zombe de você ou o rejeitem por ser crente. Você 
está disposto a sofrer por Jesus com o doce espírito dos crentes de 
Esmirna? Lembre-se de que as promessas do Senhor feitas a eles são 
também para você ! 

Extraído   

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 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                                                                                Piano 
Oração                                                                    João Rubens Soares 
Leitura Bíblica Congregacional                            Dirigente e Congregação 
 

Cantai a Grandeza do Senhor – 425 HCC 
 

Hino Congregacional                                           Regente e Congregação
  

Vinde, Cristãos, Cantai - 235 HCC 
 

Boas-Vindas                                                    M.M. Jocilene Ayres Malas 
Tema, Divisa e Música da Campanha de 2007                     Jerusa Soares 

 
2007 – ANO DA ORAÇÃO 

E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e 
buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu 
ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. II 

Crônicas 7.14 
Hino                                                                  Regente e Congregação 

 
Se Meu Povo 

 
Dedicação de Dízimos e Ofertas                                           Congregação 
Cântico                                                  Liber NY Worship & Praise Team 

 
Tempo de Buscar  

 
Oração de Gratidão e Consagração                                 Carlota Custodio 
Cânticos                                                 Liber NY Worship & Praise Team 

 
Above All 
Adorarei 

Declaramos 
 

Momento de Oração                                                           Congregação                                                                       
Musica Especial                                                                            Dueto 

 
How Deep The Father’s Love For Us 
Pollyana Soares e Jocilene Ayres Malas 

 
Mensagem                                                            Pr. Sebastiao Baptista 
Palavras Finais                                                         João Rubens Soares                                                                               
Oração e Benção                                                   Pr. Sebastião Baptista 
Música Final                                                                                  Piano 
 
 

COMUNICAÇÕES 

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

EBD - ESTUDO IMPORTANTE, VAMOS CONFERIR? 
O nosso desafio para este trimestre é: Adoração a Deus em Números, Levíticos 
e Deuteronômio. O trio do Pentateuco. 

INTERCESSÃO:  Por aquele que Deus tem escolhido para ser o nosso pastor 
efetivo, pela unidade da Igreja, pela diretoria  e pelo presidente em exercício o 
irmao João Rubens Soares que tem a responsabilidade de direção da igreja,  pelos 
nossos jovens, adolescentes e crianças, pelos nossos familiares que estão enfermos 
e, por pessoas que tem sido evangelizadas e convidadas a vir em nossa igreja.  

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

sábios”. Salmo 90:12  
17 – Casamento -  Evanise e Chan 
19 – Milene Olmo 

ATIVIDADES DO MÊS DE FEVEREIRO 

ENCONTRO DE MULHERES – Dia 05 , na casa da irmã Dora Prodel  e no 
Dia 19 na casa da irmã Jerusa Soares ambos às 8:00 PM 
REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO – Dia 07  após o Culto de 
Oração na Igreja. 
ASSEMBLÉIA ADMINISTRATIVA – Dia 10 na casa do irmão Manuel 
Cunha às 8:00PM. 
ENCONTRO DOS JOVENS E ADOLESCENTES – Dia 24 às 7:30 PM. 
“Outras  atividades acontecerão durante  este mês, estejam atentos”. 
 
ESCALA DE PARTICIPAÇÃO NOS CULTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 

Dominicais 
04 – Pr. Levi Jose Penido 
 
Cultos de Oração e Estudo Bíblico /  Núcleos 
01/31 – Solenir Machado (na igreja) 
02/01 – David Carvalho (Núcleo de Astoria) 
02/02 – João Rubens Soares (Núcleo de New Rochelle)  

FLASH DA SEMANA:  
 

O  irmão Celsino DaSilva dirigiu o nosso Culto de Oração na quarta-feira dia 
24/jan/07. Na quinta-feira em Astoria mais irmãos  se uniram na casa do irmão 

David. Retornamos nossas atividades em New Rochelle com um culto abençoado, o 
primeiro do ano e ja contamos bênçãos alçadas. Fechamos a semana com  

Encontro de Jovens e Adolescentes e como eles dizem, muito cool.  Realmente se o 
povo de Deus se humilhar e orar Deus ouve dos céu,                                     

“Louvado seja o nome do Senhor”!!!!!! 


