Agenda do mês de Março de 2014
08/03 – Sábado

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

16:00h Evangelismo das mulheres
09:00h Devocional

09/03 – Domingo

09:30h EBD
18:00h Culto de Santa Ceia

11/03 – Terça

20:00h Culto de oração (membros)

13/03 – Quinta

19:30h Culto de oração pela família

15/03 – Sábado

18:00h Culto ao ar livre
09:00h Devocional

16/03 – Domingo

09:30h EBD
18:00h Culto de louvor e ministração

18/03 – Terça

20:00h Culto de oração (membros)

20/03 – Quinta

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

23/03 – Domingo

09:30h EBD
18:00h Culto de louvor e ministração

25/03 – Terça

20:00h Culto de oração (membros)

27/03 – Quinta

19:30h Culto de oração pela família

30/03 – Domingo

09:00h Devocional
09:30h EBD

Nossa Santa Ceia
será no dia 9 de
Março(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 16/03 (domingo)
podendo ser durante a EBD ou
durante o culto e dia 20/03 (quinta)
dentro do horário do culto.

Convite para diáconos

No dia 29 será realizada uma
18:00h Culto de louvor e ministração consagração e um café da manhã
para os diáconos da nossa igreja,
Bálsamo
acontecerá às 9 hrs.
O bálsamo é uma reunião de mulheres que acontece de 15 Contamos com a sua presença.
em 15 dias sempre às quartas de 14:00h às 15:00h, porém
nesse mês não haverá a tarde de bálsamo.
Em fevereiro estaremos de volta, 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”

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 Março de 2014
Uma Escolha Perfeita
Que tipo de habilidades você tem? Essa pergunta, feita em uma entrevista de trabalho, deveria
determinar se meu amigo seria uma boa escolha para um cargo. Ele rapidamente fez uma
retrospectiva mental de suas habilidades e seus talentos, esperando enfatizar as características
singulares que possuíam e que contribuiriam para o sucesso da companhia.
E se nós já tivéssemos o conjunto perfeito de habilidades necessárias para cumprir o que Deus
quer que façamos?
Bem, na verdade, nós temos! Os dons espirituais que possuímos, e nossas experiências,
treinamento, talentos naturais e um coração submisso formam um indivíduo singular que tem
as habilidades necessárias para as “boas obras” que Deus “... de antemão preparou para que
andássemos nelas” (Efésios 2:10). Se Deus tem algo que deseja cumprir e para o qual você sente
que Ele o chama, Ele proverá o que você precisa para cumprir a tarefa. Ou, como uma paráfrase
enfatiza, Deus quer que “nos juntemos a Ele no trabalho que Ele executa; a boa obra que Ele
preparou para executarmos” (Efésios 2:10). A única coisa que Ele exige é que sejamos
encontrados fieis (1 Coríntios 4:2).
Você já encontrou um lugar na obra de Deus onde pode ser usado por Ele? Vamos praticar o
bem e “... ser ricos de boas obras...” (1 Timóteo 6:18).
Devemos usar nossos dons espirituais, não simplesmente admirá-los.

Consagração
A consagração acontece de 15 em 15 dias sempre aos
sábados de 08:30h às 10:00h, porém nesse mês não haverá,
mas mês que vem as atividades prosseguem normalmente.
Não deixe de vir, contamos com você.
Jeremias 29:13: “Buscar-Me-eis e Me achareis quando Me
buscardes de todo o vosso coração.”

Cindy H. Casper – Texto extraído do livro Pão Diário

Aniversariantes de Março
Você, membro Novo Ser
desejamos toda sorte de
benção, de paz e felicidades.
PARABÉNS!

Atenção

A partir do dia 9 de março os cultos
de domingo se iniciarão às 18:00 hrs,
os cultos de terça e de quinta Amigas, façam parte desse espaço, você está convocada a
continuarão no mesmo horário.
dar a sua dica de moda, culinária, bem-estar, beleza,
experiência pessoal com Deus, para isso é necessário
procurar a irmã Claudia Segundo.
Espaço Novo Ser
Participe lendo, informando e orando.
Até a próxima edição, Departamento Feminino.

 01/03

Lucas da Conceição Beck

 02/03

Angela Maria Galdino Costa

 03/03

Sidneia Leite Silveira Santos

 07/03

Érica Caline Silva Santos

 14/03

Patrícia da Silva Oliveira

 14/03

Dione do Carmo Nery de Araújo

 16/03

Darilene Santos da Silva

 17/03

Bruna Esther da Silva Andrade ( 15 anos)

 19/03

Roberto Miranda de Oliveira

 19/03

Larissa da Silva

 20/03

Marinalva da Silva Cabral

Informações para doações:

 21/03

Priscilla Martins de Azevedo

 22/03

Aline Christine Santos de Oliveira

 26/03

Banco Santander
Agência ............................3122
Conta Corrente ................13000176-2

Luiz Carlos da Silva

 26/03 Márcio José dos SantosAt
 27/03 Alexsander P. dos Santos
 30/03 Bruna Izabel D’Araujo da Silva Santosnn

Culto ao Ar livre
No dia 15 de março haverá um culto ao ar livre na praça do
araruama às 18 hrs onde estaremos nos reunindo para
adorar ao Senhor junto com os nossos irmãos.
Venha estar conosco, sua presença é indispensável, será
uma noite abençoada.

News Novo Ser

Culto de
aniversário da
igreja

Ou se preferir pode-se efetuar o
pagamento com a própria tesouraria
da igreja.

Disponível no site da igreja

Cantinho
Feminino

Nos dias 13, 14, 15 e 16 foi realizado o 15º aniversário do
ministério evangelístico novo ser, tivemos participações dos
departamentos da igreja e de pregadores de fora, foram dias em
que pudemos nos alegrar por mais um ano de nossa igreja e nos
encher da presença do Senhor.

