
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 $7,485.00. Até hoje já foram entregues desse 
total $5.125.00.  
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! 

  
Pr. Antonio Brandão a nossa gratidão por  estar aqui nos ajudando. É 
um prazer tê-lo  conosco nesse momentos quando aguardamos a 
resposta de Deus daquele que será o nosso pastor efetivo. 
Desejamos as mais ricas bençãos ao Pastor, família e ao seu ministério.  

 
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         David Carvalho                             
Contagem/Hoje                  Jerusa, Fatima, Sotiris 
 Contagem/Proximo Dom.  Douglas, Jerusal, Sotiris 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Amigo - Aquele que Ama!   
 

          A raiz da palavra amigo é a palavra amor. Amigo é alguém que te 
ama de forma consistente. Jesus é o maior exemplo de amigo que 
temos, pois "Ninguém tem maior amor do que este: de dar  a sua vida 
pelos  seus amigos." (Jo 15.13). 
          No evangelho de João, capítulo 15, Jesus se dirige aos discípulos 
e lhes declara a sua amizade (doce, preciosa amizade!). Em seu discurso  
transparecer algumas características de uma verdadeira amizade: o 
amigo é aquele que sabe valorizar a autoridade do outro (v. 10). Há 
uma espécie de sujeição mútua entre verdadeiros amigos. No caso de 
Jesus, todos reconheciam a sua autoridade. Não havia disputa por 
poder, por quem sabia mais, por quem mandava mais. Entre iguais, 
contuto, uma assume a liderança, mas é capaz de voltar para o segundo 
plano com a maior leveza, quando entra numa área onde o outro possui 
autoridade maior que a dele. 
          Amigo é aquele que está interessado fazer feliz, antes de ser feliz 
(v 11). Está disposto a servir, a enriquecer o outro. Se alegra em ver a 
satisfação estampada no rosto de seu amigo. Amigo é aquele que se dá 
a conhecer, que compartilha planos e sonhos (v 15). O amigo é aquele 
que inclui você em seus planos, não deixa você de fora quando planeja 
uma boa coisa, desejável e atraente. O amigo é aquele que toma a 
iniciativa de se aproximar (v 16). Não fica esperando demais dos outros, 
é pródigo, busca os outros em vez de ficar esperando que o busquem. 
          Se você se ressente por ter sido "deixado de lado", experimente 
dar o primeiro passo em direção às pessoas, e sempre de novo repetir 
este passo. Garanto que não ficará só. O amigo se alegra em ver o outro 
crescer como indivíduo (v 16b). Não quer que o amigo tenha uma vida 
vazia e sem propósito. Está lhe faltando um amigo assim? Então quero 
lhe apresentar o nosso amigo! Ele é sensacional! Nunca falha! É Jesus! 
Entregue tua vida para Ele, e comece a andar com Ele. Você nunca se 
arrependerá de tê-lo por amigo. 
 

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  

Até aqui e sempre 
Culto de gratidão pelo Aniversario de Winefred Camargo 

em 16 Junho, 2007 
Até hoje e daqui para sempre 

Musica de Louvor e Adoração                                            Congregação 
 

Grandioso És Tu!  52 HCC  
A Deus Demos Gloria 228 HCC  

Até aqui... ...Nos ajudou o Senhor 
“Até aqui nos ajudou o Senhor. Vinde e vede as obras de Deus, ele é 

tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens.”  
(1 Samuel 7:12; Salmo 66:5) 

Oração de Gratidão                                                         Manuel Cunha 
Música de Gratidão                                                                                  Congregação 
 

Como Agradecer a Jesus? HCC 422 
Solo                                                                                João Rubens 
 

Por Amor 
... Grandes coisas fez 

“Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. 
Dêem graças ao Senhor pela sua benignidade, e pelas suas maravilhas 

para com os filhos dos homens.” (Salmo 126:3; 107:21) 
Dízimos e Ofertas                                                             Congregação 
Música de Louvor e Adoração                                            Congregacao                                  
 

Tu És Fiel Senhor 25 HCC 
Meu Senhor de Tudo Sabe 332 CC 
Daqui em diante, prossigamos... 

              ...Revestindo-nos do Senhor Jesus  
                              ...Crescendo em Cristo 
Mensagem                                                             Pr. Antonio Brandão  

...Amando-nos uns aos outros 
...Perseverando em oração 

...Servindo com Alegria 
Testemunhos                                                                           Amigos 
Musica Final                                                                                                 Congregação 

 
Haja Paz na Terra 333 HCC 
Logo de Manhã 401 HCC 

 

COMUNICAÇÕES 

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

INTERCESSÃO 
Todas terças-feiras de 8:00AM às 9:00AM vamos nos unir em 
uma corrente de oração por aquele que  temos  escolhido para 
ser o nosso pastor efetivo, pela saúde das irmãs Monica Oliveira 
(esposa do Pr. Eli), pela unidade da Igreja, pela diretoria  e pelo 
presidente em exercício o irmão João Rubens Soares (Primeiro Vice-
Presidente),  pelos nossos jovens, adolescentes e crianças , por pessoas 
que tem sido evangelizadas e convidadas a vir em nossa igreja e, por 
Daniel Carlos  Baptista que está servindo no Iraque. 

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

corações sábios”. Salmo 90:12 
 
04 – Anthony Pinto Soares 
08 – Scott Machado 
16 -  Winefred Adalberto Camargo 
29 – Casamento – Cecília e Celsino DaSilva 
 

ATIVIDADES DO MÊS DE JUNHO 
O especial nosso  para o mês de junho é a presença de pastores que 
com certeza estarão abençoando nossas vidas. 
24 – Pr. Antonio Brandão 
27-  Pr. José Augusto Nicolau. Ele estará conosco por duas semanas 
dirigindo todas as atividade da Igreja. Que os irmãos possam estar 
participando destes encontros que com certeza serão preciosos para 
nós. 
 

 
  “ TEEN PLACE “ 

Participem todas as sextas-feiras às 7:30PM do Youth    
Group aqui na Igreja. 
O Pr. Nicolau estará falando a vocês no horário da EBD, 
não faltem será muito bom para todos. 

 
 
ESCALA DE PARTICIPAÇÃO NOS CULTOS DURANTE O MÊS 
06/27 - (quarta-feira) – Pr. José Augusto Nicolau ( Igreja) 
06/28 - (quinta-feira) – Pr. José Augusto Nicolau (Núcleo de Astoria) 
06/29- (sexta-feira) – Pr. José Augusto Nicolau (Núcleo de New 
Rochelle) Na residência da irmã Dorinha 


