
 
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE NOVEMBRO 

Dia 02 – Lecir Siqueira 
Dia 12 – Chun Chueng Chan 
Dia 17 – Adriana dos Santos 
Dia 30 – Admilson dos Santos 

 
 

QUERIDO VISITANTE 
 

Damos as boas-vindas a todos os que nos visitam e 
cultuam hoje conosco. Desejamos que se sintam bem 
bem e abençoados por Deus em nossas atividades! 

 

ESCALA DE SERVIÇO 

Domingo                 Hoje                 Próximo  
 
Dirigente do Culto           Jocilene Malas                        Jocilene Malas         
Som                                  Kevin Siqueira                          Kevin  Chan                            
Projeção        Anthony Soares                    Anthony Soares 
Recepção        João R. Soares                      João R. Soares        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

PARA SUA MEDITAÇÃO 
 
“Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e 
esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu, 
que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em 
mostrar amor.” (Miqueias 7.18 - NVI) 
 

 
 
 

 
 
 

 
     
 
 
 
 

 
 
 
 

Quarteto no céu, 1 
(Segue uma ficção sobre a graça de Deus) 

Abraão, Salomão, Pedro e Paulo se encontraram no céu. Resolveram fazer uma 
conferência teológica entre eles. No céu, conferência teológica é proibido, mas pediram 
licença ao Pai porque queriam resolver umas pendências. 
Salomão, tido como o mais sábio, estava amargo (e é por isto que são proibidas as 
conferências no céu): 
— Eu não mereço estar aqui. Quando papai morreu e recebi as chaves do palácio, em 
Jerusalém, pedi a Deus sabedoria, num encontro memorável, e ele me deu, 
exagerando até. Dei shows de sabedoria em Israel, mas me mantive fiel. No entanto, 
meus amigos, os interesses políticos falaram mais alto e eu acabei gostando de adorar, 
nos altos, aos deuses das minhas mulheres. Confesso que o meu coração já não era 
puro diante de Deus. Assim mesmo, ele confirmou minha vinda para cá. Sem eu 
merecer. 
Abraão, com lágrimas nos olhos, recordou suas experiências. 
— Bem, Salomão, você foi infiel no final. E eu? Menti muitas vezes, mas o pior foi 
abandoner Agar e expulsá-la, com o Ismael, lá de casa. Eu gostava do garoto e fui 
fraco diante de Sara. Deus e eu sempre estivemos juntos. Ele me lançou vários 
desafios. 
Sempre cri nele e, para onde ele me mandava, mesmo que para lugares que não sabia, 
eu ia. Sempre fui um homem de fé, mas não precisava ser tão fraco e egoísta. 
Pedro, não se aguentando dentro de si, confessou: 
— É, mas nenhum de vocês traiu Jesus. E eu o traí três vezes, negando que era seu 
seguidor. 
O medo me dominou. O medo sempre fez parte da minha vida. Nem sobre as águas 
consegui andar porque o medo me dominou. Sempre estive ao lado de Jesus. Pouco 
antes 
de ele vir para cá, pediu para apascentar a igreja que estava para surgir. Acho que fiz 
direitinho, mas demorei a entender que o Evangelho é para todos, não apenas para 
judeus. Fui mais de falar do que de ouvir. Se eu fosse Deus, seria mais duro comigo 
mesmo. 
Paulo, então, entra na conversa: 
— O mais miserável de todos vocês sou eu mesmo. Cheio de mim mesmo e cego para 
o amor de Deus, persegui os cristãos. Não matei, mas quase. Quando mataram 
Estêvão, não evitei. Apesar de tudo isto, Jesus veio ao meu encontro, quando eu o 
estava perseguindo. 
Ele pediu para que amássemos os nossos inimigos e mostrou como, quando me 
encontrou indo para Damasco com a pior das intenções. 

[ESTA FICÇÃO CONTINUA NO PRÓXIMO DOMINGO] 
 Pr. Israel Belo de Azevedo 
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ATIVIDADES PERMANENTES 
 

Escola Bíblica Dominical – 05:00 pm 
Momento de Oração – 06:15 pm 
Culto Dominical – 07:00 pm 
Culto de Oração e Estudo Bíblico– Quarta-feira 7:30 pm 
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês 
 
 
 
 
 



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

Hino de Abertura                                  Grupo de Louvor & Congregação 
 

Cristo Te Estende Sua Forte Mão - 352 HCC 
 

Oração                                                        João Rubens Soares                                                              
 

Boas-Vindas e Comunhão                                       Jocilene Ayres Malas 
 
Cântico                                     Grupo de Louvor & Congregação 
 

Como É Doce A Comunhão 
 
 

Dedicação de Dízimos e Ofertas                                         Meyre Nunes                                                                                          
 
Oração de Gratidão                                          Maria de Fátima Lacerda  

 
Video                                      Multimídia 

 
Momento de Intercessão                                Pr. Augusto Nicolau 
 
Hino e Cânticos                                    Liber NY Worship & Praise Team 

 
Deus Fará Um Caminho 

Não Tenhas Sobre Ti  
Não Morrerei 

 
Mensagem       Pr. José Augusto Nicolau                                                                                                                         

 
Palavra Finais e Avisos                                   Jocilene Ayres Malas                                                                                                           

 
Oração Final e Benção               Pr. Jose Augusto Nicolau                                                                    
 
Música Final                                                      Piano      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 

COMUNICAÇÕES 

        ATIVIDADES COM PR. NICOLAU 
 
Estudo Bíblico na qaurta-feira: O assunto de estudo para esta 
semana será sobre Ana. O participar destas reuniões tem sido bênção e 
um grande aprendizado para cada um de nós.Venha estar conosco pois 
Deus de alguma forma deseja abençoá-lo também. 

Reunião de oração de sexta-feira:  Estará acontecendo novamente 
na casa da irmā Wine às 8pm. 
 
Youth Time:  Sábado que vem na casa da Carol, Thony e Polly. 
 
Telefone para contato com o Pr. Nicolau é o seguinte: (718) 576-8845 

Se voce deseja receber o Pr. Nicolau para um almoço ou jantar às 
segundas, teças e quintas-feiras prucure a irmā Carlota. 

Para visitas e aconselhamento procure-o diretamente ligando para o 
numero telefonico indicado. 
 

 

JANTAR DE THANKSGIVING 

Coloque em sua agenda e pleneje estar 
com a Família Liberdade NY 

Quinta-feira, 24 de Novembro às 5pm, 
aqui na igreja. 

Convide seus amigos! 

Maiores Informações com a Carlota 

AGENDA DE ORAÇÃO  

Pela viagem do Pr. Aloisio e Selma 
Pelas atividades da Igreja e pelo Conselho Administrativo 
Pelos enfermos 
Pelas familias da igreja 


