Agenda do mês de Fevereiro de 2014

Culto de Santa Ceia
“Façam isso em
memória
de
mim” I Coríntios
11:24b

09:00h Devocional
02/02 – Domingo

09:30h EBD
19:00h Culto de louvor e ministração

04/02 – Terça

20:00h Culto de oração (membros)

06/02 – Quinta

19:30h Culto de oração pela família
09:00h Devocional

09/02 – Domingo

09:30h EBD
19:00h Culto de Santa Ceia

11/02 – Terça

20:00h Culto de oração (membros)

13/02 – Quinta

19:30h Culto de aniversário da igreja

14/02 – Sexta

19:30h Culto de aniversário da igreja

15/02 – Sábado

19:30h Culto de aniversário da igreja

16/02 – Domingo

09:00h

Culto de agradecimento/
Café da manhã

19:00h Culto de aniversário da igreja
18/02 – Terça

20:00h Culto de oração (membros)

20/02 – Quinta

19:30h Culto de oração pela família

23/02 – Domingo

09:00h Devocional
09:30h EBD
19:00h Culto de louvor e ministração

25/02 – Terça

20:00h Culto de oração (membros)

27/02 – Quinta

19:30h Culto de oração pela família

Bálsamo
O bálsamo é uma reunião de mulheres que acontece de 15
em 15 dias sempre as quintas das 14:00h às 15:00h.
Não deixe de participar, contamos com a sua presença.
Jeremias 46:11 “Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó virgem
filha do Egito; debalde multiplicas remédios, pois não há
remédio para curar-te”

Consagração
A consagração acontece de 15 em 15 dias sempre aos
sábados de 08:30h às 10:00h. Não deixe de vir, contamos
com você.
Jeremias 29:13: “Buscar-Me-eis e Me achareis quando Me
buscardes de todo o vosso coração.”

Nossa Santa Ceia
será no dia 9 de
Fevereiro(domingo).
Queremos
lembrar aos queridos membros que
tragam seu alimento para a
Campanha do Kilo. Existem famílias
que são abençoadas com sua
doação.

Ação Social
A entrega das cestas básicas para as
famílias será dia 16/02 (domingo)
podendo ser durante a EBD ou
durante o culto e dia 20/02 (quinta)
dentro do horário do culto.

Grupo de Visita
Aos interessados em participar do
grupo de visitas ou agendar uma
visita em seu lar, procurar as irmãs
Márcia e Beth.
“Pois onde se reunirem dois ou três
em meu nome, ali eu estou no meio
deles.” Mateus 18:20

Ministério Evangelístico Novo Ser
Em Parque Araruama
Av. Presidente Castelo Branco, nº32 – Sala 101 - 1º Andar
Parque Araruama – São João de Meriti. CEP:25.585.521

Informativo do mês de Fevereiro de 2014
Quando Deus parece distante
É fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem: quando ele provê comida, amigos, família,
saúde e situações felizes. Mas as eventualidades nem sempre são agradáveis. Então, como você
adorará a Deus? O que você faz quando o Senhor parece estar a milhões de quilômetros? A
mais profunda adoração é louvar a Deus apesar da dor, dar graças durante a provação, manter
a confiança nele em meio à tentação e amá-lo quando ele parece distante. Na sua amizade com
Deus, nem sempre você se sentirá próximo dele. É aí que a adoração fica difícil. Para
amadurecer sua amizade, Deus irá testá-la com períodos de aparente separação - momentos
em que se tem o sentimento de que fomos abandonados ou esquecidos por Deus. Com exceção
de Jesus, Davi foi provavelmente quem manteve a mais íntima amizade com Deus. O Senhor
teve prazer em chamá-lo de "homem segundo o meu coração". Apesar disso, Davi
frequentemente reclamava da aparente ausência de Deus: "Por que, Senhor, tu permaneces
afastado na hora do sofrimento? Por que te escondes de mim?". É óbvio que Deus não
abandonara realmente Davi, assim como não abandona você. Aliás, Deus reconhece que
algumas vezes esconde a face de nós. Floyd McClung descreve o que acontece: Certo dia, você
acorda e percebe que todas as suas sensações de comunhão espiritual se foram. Você ora, mas nada
acontece. Seus amigos oram por você [...], você confessa todo pecado que consegue imaginar e então
sai por aí pedindo perdão a todos que conhece. Você jejua [...] e nada ainda. Então começa a se
perguntar quanto tempo essa escuridão espiritual irá durar. Você tem a impressão de que suas
orações simplesmente batem no teto e voltam. Em absoluto desespero, você grita: "Qual é o meu
problema?". A verdade é que não há nada de errado com você! Trata-se de uma parte da
provação e do amadurecimento de sua amizade com Deus. É doloroso e perturbador, mas
absolutamente vital para o desenvolvimento de sua fé. Ter consciência disso deu esperança a
Jó, num momento em que não podia sentir a presença de Deus em sua vida. Ele declarou: "Vou
para o Oriente, mas lá ele não está. Vou para o Ocidente, e não consigo encontrá-lo. Não o vejo no
Norte, pois se esconde. Volto-me para o Sul, mas não consigo achá-lo. Contudo ele conhece o
caminho por onde ando e, quando me puser à prova, como o ouro a passar pelo fogo, ele me
declarará inocente." Quando Deus parece distante, você pode pensar que ele está zangado ou o
está punindo por algum pecado. De fato, o pecado realmente prejudica nossa amizade com
Deus. Contudo, frequentemente esse sentimento de abandono e afastamento de Deus não tem
nenhuma relação com o pecado. É um teste de fé que todos devemos enfrentar. Será que você
continuará a amar, obedecer e adorar a Deus, e a confiar nele, mesmo quando não sente sua
presença nem há evidência visível da ação divina em sua vida?
Trecho retirado do livro Uma Vida com Propósitos; pág.93.

Aniversariantes de Fevereiro de 2014
A você, membro Novo Ser,
desejamos toda sorte de
benção, de paz e felicidades.
PARABÉNS!



04/02

Elenir Lemos Barcellos Lima



08/02

Andre Felipe Galdino Costa



12/02

Caroline Galdino Costa



15/02

Márcia Cristina da Rocha P. Silva



17/02

Dc.ª Marcia Cristina Souza



18/02

Marcia Maria da Silva



23/02

Claudia Felipe Carneiro da Silva



25/02

Mariana da Silva Mendes Martins



25/02

Roberta Sardinha Machado



27/02

Grace Prado de Araújo Correa



27/02

Marise Paulo Paulino

Festa da colheita

News Novo Ser

No dia 12 de abril, será realizada a
nossa festa da colheita, venha e traga
visitantes, teremos uma noite
abençoada de comunhão com os
irmãos. Não deixe de vir!

Som e Data
Show

Espaço Novo Ser

As escalas do data show e do som encontram-se com poucas pessoas disponíveis, para
participar do data show procurar o irmão Paulo e o irmão Vander e para participar do som,
procurar o irmão Bruno e o Diácono Wágner.
"Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do
Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor." 1 Coríntios 15:58

Ação Social
Aniversário de 15 anos do
Ministério Evangelístico Novo Ser
Venha comemorar conosco o aniversário de 15 anos de
nossa igreja, contaremos com participações dos nossos
Departamentos e participações especiais de outras
igrejas.
13/02- Preletor: Presbítero Dionísio
14/02- Preletor: Evangelista Rodrigo
15/02- Preletor: Pastor Genivaldo
16/02- Preletor: Pastor André
Mais o Coral Jovem Chamados por Cristo, o irmão Bruno
Mello e a irmã Andréia e o Coral da igreja Batista
Missionária Betel. Não deixe de vir, contamos com a sua
presença.

Informações para doações:
Banco Santander
Agência ............................3122
Conta Corrente ................13000176-2
Ou se preferir pode-se efetuar o
pagamento com a própria tesouraria
da igreja.

O estoque de alimentos da ação social encontra-se insuficiente,
contamos com a doação dos irmãos para que possamos atender
todas as famílias que são ajudadas, e também contamos com a
oração para que cada vez menos seja necessária a ajuda da ação
social.

