
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 $7,355.00. 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. Inaldo a nossa gratidão por mais uma vez estar aqui nos ajudando. 
É um prazer tê-lo aqui 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 o seu ministério.  

 
ESCALA DE SERVIÇO 

          
 Hoje  Próximo domingo 
 
Dirigente do Culto              Famílias                          João Rubens Soares 
Som                                     Kevin Siqueira      Kevin Siqueira  
Projeção         Caroline Soares               Caroline Soares 
Recepção         David Carvalho                             
Contagem/Hoje                  Vania, Orival, Lídia 
Contagem/Proximo Dom.  Jerusa, Fátima, Vania 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Salmos 8:1 – O GRANDE  DEUS 

          Convicto do grande amor à  raça humana, o salmista trata o Deus do Universo 
como um Deus pessoal, chamando-o de  “Senhor nosso”, e passa a enaltecer a 
grandiosidade dEle. Quanto a nós devemos regozijar-nos com o salmista dando 
testemunho do Altíssimo , cantando:”Quão grande és tu”. Verdade é que quando nosso 
coração exulta  de gloriosa emoção, nossa tendência é expressá-lo em cânticos. 
          A Bíblia relata meis de 200 títulos para a excelência do nosso Deus. Cada nome 
a Ele é aplicado na melhor cadência das circunstâncias. Aqui, Ele é tratado como 
“Senhor”, significando que O é não só do Universo, mas que exerce  o controle de tudo 
que tem que ver com a nossa vida. Se formos sensatos, reconheceremos nossa 
absoluta dependência dEle. 
          O grande “Eu Sou” (Ex. 31:13-15)YAHWEH que se revelou a Moisés, é 
considerado tão sagrado que nenhum judeu devoto se atreve a usá-lo, e o substitui por 
“Adonai” (Senhor). O salmista dirige-se a Ele por esse nome, embora acrescente a 
íntima expressão “Senhor nosso”. Será maravilhoso e surpreendente quando o real 
nome de Deus for-nos revelado – Isso ocorrerá quando da ocasião da restauração de 
todas as coisas: então, Ele nos dará também um novo nome. 
          No hebraico, o nome de Deus não é meramente um meio de identificação. Está 
claramente relacionado com o caráter e a posição de quem recebeu esse nome. Assim, 
na Bíblia, o nome de Deus é apresentado como um símbolo de quem Ele é. Por isso, há 
ordem para não tomarmos o nome de Deus em vão (Ex. 20:7). A grandiosidade do 
nome de Deus também a grandiosidade do Seu caráter, e a excelência de todas as 
Suas atividades em prol da raça humana. 
          Todo título pelo qual Ele se torna conhecido a nós revela um aspecto diferente 
desse caráter. Há centenas de nome-título de Deus na Bíblia, e cada um deles é uma 
dupla revelação para nós, mostrando o que Deus é em Si mesmo, Sua natureza e o 
que quer fazer por nós. Cada um dos nomes usados por Deus indica algumas bênçãos 
que temos partilhado. Eis alguns desses nomes: 
“O Senhor é o meu Pastor” Jehovah Rohi, que fala de Sua orientação – Salmo 23:1 
“O Senhor está ali” Jehovah Shammah, que fala da Sua presença – Ezequiel 48:35 
“O Senhor é a minha bandeira” Jehovah Nisse, refere-se ao Senhor da vitória – Êx. 
37:15 
“O Senhor, que vos santifica” Jehovah Machaddesh, o deus da santidade – Êx. 31:13 
“O Senhor dos Exércitos” Jehovah Tsabbaoth, que fala da Sua autoridade – Salmo 
24:10 
“Senhor Justiça Nossa” Jehovah Tsidkenu, provendo-nos Seu caráter – Jeremias – 23:6 
“O Senhor proverá” Jehovah Jireh, que dala de seu amor abnegado – Gêneses 22:14 
“O Senhor é paz” Jehovah Shalom, dando-nos recursos adquados para realizar Sua 
vontade – Juizes 6:24 e etc... 
          Não é sem razão que Moisés perguntou a Deus qual era o Seu nome. Ele 
desejava saber como Deus Se manifestaria a Seu povo (ex. 3:13). Por isso, o salmista 
considereva o nome de Deus como excelente, magnífico e grandioso. 

(Extraído do “O Melhor dos Salmos”) 

 
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  

Prelúdio                                                                          Instrumental 
  
Oração Inicial                                                        João Rubens Soares                  
 
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 
 

Descansando no Poder de Deus – 330 HCC 
 

Boas-Vindas e Confraternização                              João Rubens Soares      
                           
Tema, Divisa e Música da Campanha de 2007                 Fátima Lacerda 

 
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 da Campanha                                           Regente e Congregação 
Se Meu Povo 

Momento de Oração                                                      Fátima Lacerda                                                   
 
Dedicação de Dízimos e Ofertas                              João Rubens Soares     
 
Oração de Gratidão e Dedicação                                      Manuel Cunha 
 
Cântico                                                                      Grupo de Louvor 

Maranata 
 
Mensagem                                               Pr. Inaldo Camelo Vieira Filho 
 
Celebração da Ceia do Senhor                   Pr. Inaldo Camelo Vieira Filho 
 
Distribuição do Pão e Vinho                                                    Diáconos 
 
Cântico                                                                     Grupo de Louvor 

 
Céu, Lindo Céu! 

 
Oração e bênção                                      Pr. Inaldo Camelo Vieira Filho 
 
Música Final                                                                     Instrumental 
 
 
 

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 
 
08 – Scott Machado 
16 -  Winefred Adalberto Camargo 
29 – Casamento – Cecília e Celsino DaSilva 
 

QUE DEUS OS ABENÇOE  
Creio que  todos os que participaram das atividades de maio em celebração do  
mês dedicado à  família foram ricamente abençoados. Foi muito importante ver 
os irmãos desempenhando tarefas que com certeza nunca pensaram fazer. 
Ao nosso Deus toda honra e toda glória e a vocês a confirmação das palavras de 
Solamão em Provérbios 9:10 “Tudo quanto te vier as mãos para fazer, faze-o 
conforme as tuas forças...”. Nós não podemos nada se o Senhor não estiver à 
frente. Continuem atuando, a Igreja conta com você, a sua parte ninguem irá 
fazer ela única. 

 
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. 
03 – Pr. Inaldo Camelo 
10 – Pr. Daniel Paixão 
17 – Pr.  Bert Pithaliz 
Shower – Nathalia e Douglas 
24 – Pr. Antonio Brandão 
À partir do dia 27/06 estará conosco o Pr. José Augusto Nicolau. 
 

  
  “ TEEN PLACE “ 

Participem todas as sextas-feiras às 7:30PM do Youth    Group aqui na Igreja. 
Maiores informações com os Kevins ou Caroline. Ainda no próximo domingo às 
5:30PM o Pr. Daniel Paixão estará falando a vocês e,  no dia 17, terão um grande 
supresa. 
 
ESCALA DE PARTICIPAÇÃO NOS CULTOS DURANTE O MÊS 
06/06 - (quarta-feira) – Pr Inaldo Camelo Vieira Filho ( Igreja) 
06/07 - (quinta-feira) – David Carvalho (Núcleo de Astoria) 
06/08 - (sexta-feira) – João Rubens Soares   (Núcleo de New Rochelle) 


