
 
       A special thank you to Pr. Dominic Jacobs; we 
appreciate all of what you do for our church during 
these stages of selecting a pastor for our church. 
You have helped us greatly. God Bless you, your 
family, and your ministry.  
 

Visitante seja bem-vindo. Que Deus abençoe sua vinda! 
 

Atenção 
     A Comissão de Escolha Pastoral informa aos irmão que continua o seu 
trabalho no que diz respeito à escolha daquele que será o nosso pastor. 
Muito em breve estaremos informando à igreja o que está acontecendo em 
todo o processo. Pedimos somente que estejam atentos as comunicações 
que serão feitas através do boletim semanal da igreja bem como durante o 
momento de avisos no decorrer do culto. Caso o irmão não pode estar em 
qualquer  reunião já acontecida, procure o relator da comissão ou ao 
presidente em exercício da Igreja.  

 
ESCALA DE SERVIÇO 

          
   Hoje  Próximo domingo 
 
Dirigente do Culto              João Rubens Soares        João Rubens Soares 
Som                                     Kevin Siqueira                Kevin Chan                      
Projeção         Anthony Soares               Caroline Soares               
Recepção         David Carvalho                             
Contagem/Hoje                  Celsino, Douglas, Sotiris 
Contagem/Proximo Dom   Jerusa, Fatima, Sotiris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Abra antes do Natal!! 

“Veio para o que era seu, e os seus nã o receberam...” 
João 1:11 

 
            Muitos passam o mês de dezembro fazendo compras, 
embrulhando presentes, decorando árvores de Natal e preparando-se 
para as festas e feriados, mas não se preparam para um Natal 
transformador, nem estão livres para experimentar seu significado real 
em todas as áreas da vida. 
           Minha preocupação maior é que o Natal não faça diferença 
alguma em nossa vida, que voltemos à mesma antiga rotina, às mesmas 
pessoas que éramos antes de tudo haver começado. É possível festejar 
a estação e perder o Natal! 
          Imagine uma época em que você abriu todos os presentes, 
menos os de determinada pessoa. Sinta a mágoa dessa rejeição. Olhe 
para a situação da perspectiva divina. O que acha você que ele lhe 
deseja dar? Imagine-o esperando que você desembrulhe o seu presente. 
         Lembro-me quando eu era criança minha excitação dos dias 
anteriores ao Natal aumentava com cada presente marcado “Não abra 
antes do Natal!” Quando pensava que ninguém estava vendo, eu me 
arrastava para debaixo da árvore, apertava e chocalhava os presentes, 
tentando adivinhar se o que estava envolto no papel era o desejo do 
meu coração. Então, na véspera de Natal, eu ia para a cama e sonhava 
com o que certamente encontraria na manhã seguinte, ao abrir os 
presentes. 
        O presente que desejo partilhar com você durante estes dias que 
se culminam com o Natal traz inscrita uma observação bem diferente. 
Nele está escrito o seu nome. Diz: “Abrir em preparação para o Natal e 
para ser desfrutado durante todo o ano!” O coração do Natal é o 
coração. O coração de Deus é o oferecimento de Cristo a você e a mim. 
A coisa mais trágica que poderia acontecer é passarmos a época do 
natal sem jamais abrir nem aceitar as dádivas de amor, alegria, 
esperança e paz que fluem do coração divino em direção ao nosso!  

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                                                              Duo de Cordas 
 

Roshni Jacobs -  Violino e Caroline Soares – Cello 
 

Oração                                                                  João Rubens Soares 
 
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 
 

Cantai Que O Salvador Chegou! – 106 HCC 
 
Boas-Vindas                                                    Maria de Fátima Lacerda 
 
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 
 

Oh, Vem, Oh, Vem, Emanuel! – 85 HCC 
 
Dedicação de Dízimos e Ofertas                                         Congregação 
 
Oração de Gratidão e Dedicação                                    Anthony Soares 
 
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 
 

Oh, Vinde Fiéis! – 90 HCC 
 
Momento Infantil – Oração                                       Pr. Dominic Jacobs 
 
Mensagem                                                              Pr. Dominic Jacobs 
 
Momento Infantil - Aprendizado                                       Jerusa Soares 
 
Palavras Finais                                                Maria de Fátima Lacerda 
 
Hino Congregacional                                        Regente e Congregação 
 

Finda-se Este Dia – 269 HCC 
 
Oração Final e Benção                                             Pr. Dominic Jacobs 
 
Música Final                                                                  Duo de Cordas 
 

Roshni Jacobs  -  Violino e Caroline Soares – Cello 
 
 
 
 
 

COMUNICAÇÕES 

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

EBD – Próximo domingo às 4:30 PM – “O Tempo do Livro de Daniel" 

GRUPO VOCAL PARA O NATAL: Vamos estar ensaiando alguns hinos de Natal 
para cantarmos em vozes no culto do dia 23 de dezembro. 
Caso você queria participar, compareça aos ensaios nos dias e 
horários abaixo: 
Quarta-feira, 12 de dezembro, 9:00 – 10:00 PM (na igreja, 
logo após o culto de oração). 
Sexta-feira, 21 de dezembro, 8:00 – 10:00 PM (casa da 
M.M. Jocilene Malas) 
DIA 23 DE DEZEMBRO: Você celebra de maneira correta  o 
verdadeiro sentido  do Natal? Sim? Não? Então esteja presente neste dia pois, as 
crianças estarão preparando algo super intressante para celebramos o verdadeiro 
significado deste dia “O Natal”. 
_________________________________________________________ 

REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO: Amanhã, dia 10/12/2007, na 
residência do irmão Sotiris Malas  às 8:00PM. 
CULTO ADMINISTRATIVO: Próximo domingo dia 16/12/2007 às 5:30PM na 
Igreja. 
______________________________________________ 
                               INTERCESSÃO 

“Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que 
aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são 

ouvidas as tuas palavras; e eu vim por causa das tuas palavras.”  
Daniel 10:12 

Oremos: 
• Por aquele que será o pastor de nossa igreja - Desafio 
• Pela saúde de nosso irmão Manuel Cunha e irmã Jerusa Soares. 
• Pelo jovem Daniel Carlos Baptista (exército americano no Iraque) 
• Pela diretoria de nossa igreja e membresia 
• Pelos jovens e adolescentes de nossa igreja  
• Pela vida de nossos aniversariantes do mês 

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

sábios”. Salmo 90:12 
DIA 12 – Stephanie Machado  
DIA 13 – Casamento Mauro e Solenir Machado 
DIA 14 – Solenir Machado 
DIA 14 – João Rubens Alves Soares  
DIA 31 – Sotiris Malas 

RESPONSÁVEIS NOS CULTOS REALIZADOS PELA IGREJA        
Quartas-Feiras – Na Igreja João Rubens Soares 
Sextas-Feiras – Em New Rochelle Jerusa Soares – Retornaremos em Janeiro 
Domingos –1º. Vice- Presidente  João Rubens Soares e 
 MM Jocilene Ayres Malas                                      


