Agenda do mês de Abril de 2014
01/04 – Terça

20:00h Culto de oração (membros)

03/04 – Quinta

19:30h Culto de oração pela família

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

09:00h Devocional
06/04 – Domingo

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

08/04 – Terça

20:00h Culto de oração (membros)

10/04 – Quinta

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

13/04 – Domingo

09:30h EBD

Nossa Santa Ceia
será no dia 13 de
Abril(domingo). Queremos lembrar
aos queridos membros que tragam
seu alimento para a Campanha do
Kilo. Existem famílias que são
abençoadas com sua doação.

18:00h Culto de Santa Ceia
15/04 – Terça

20:00h Culto de oração (membros)

17/03 – Quinta

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

20/04 – Domingo

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

22/04 – Terça

20:00h Culto de oração (membros)

24/04 – Quinta

19:30h Culto de oração pela família

26/04 – Sábado

19:30h Culto da Juventude

27/04 – Domingo

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

29/04 – Terça

20:00h Culto de oração (membros)

Bálsamo
O bálsamo é uma reunião de mulheres que acontece de 15
em 15 dias sempre as quintas das 14:00h às 15:00h.
Nesse mês será realizado nos dias 2, 16 e 30.
Não deixe de participar, contamos com a sua presença.
“Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó virgem filha do Egito;
debalde multiplicas remédios, pois não há remédio para
curar-te” Jeremias 46:11.

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.
Nesse mês será realizada nos dias 9 e 23.
“Buscar-Me-eis e Me achareis quando Me buscardes de
todo o vosso coração.” Jeremias 29:13.

Ação Social
A entrega das cestas básicas para as
famílias será dia 20/04 (domingo)
podendo ser durante a EBD ou
durante o culto e dia 24/04 (quinta)
dentro do horário do culto.

Retiro dos préadolescentes
O retiro dos pré-adolescentes será
realizado nos dias 25, 26 e 27, a
saída está marcada para às 19:30,
maiores informações procurar a
irmã Marise

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 Abril de 2014
O Valor da Amizade
A paz do Senhor Jesus, o texto que agora escrevo reflete o meu agradecimento ao
Ministério Evangelístico Novo Ser. No início do ano de 2007 mais precisamente após o carnaval
daquele ano, a minha esposa começou a passar mal em casa, sentia-se cansada, sem forças nas
pernas, e eu insisti para leva-la ao hospital, chegando ao local a médica realizou um
eletrocardiograma e o ritmo do coração estava acelerado (com arritmia) batimentos oscilando
entre 150 a 200 batidas por minuto.
De imediato ela foi levada para o CTI do hospital onde permaneceu durante vinte dias
até ser operada. O diagnóstico era claro a válvula mitral do coração da minha esposa estava
comprometida com uma abertura de 3 cm quando o normal são 6 cm, isto ocorreu porque
quando ela tinha 15 anos teve febre reumática e o médico não diagnosticou esse mal,
consequentemente não realizando um tratamento que deveria ser realizado durante os anos
seguintes de sua vida.
Minha filha tinha na época três anos e muito ligada a mãe, eu tinha que ir trabalhar
todos os dias, mas nem por isso deixei de visita-la diariamente no hospital colocando-me a par
da situação, minha mãe me ajudou muito naquele momento dentro das possibilidades.
Então coloquei a igreja a par da gravidade da situação da minha esposa e pedi oração e
ajuda pois acreditava eu, que a oração move a mão de Deus em nosso favor e a oração da igreja
pode muito na vida do cristão. A minha esposa era a paciente mais visitada diariamente no CTI a
ponto dos médicos e enfermeiros comentarem o número de visitas.
Mas eu tive que tomar algumas decisões as quais até hoje não me arrependo, após
compreender a gravidade da saúde de minha esposa, tive que autorizar a cirurgia como a única
alternativa para salvar-lhe a vida. Não me deixei abalar pela doença, levantei a cabeça e segui
em frente estava determinado manter a minha vida na igreja normal comparecendo aos cultos
e as atividades da EBD, levando minha filha comigo.
Muitas pessoas quando tem um problema seja ele qual for desaparecem da igreja,
dando as desculpas mais incríveis para não vir aos cultos, nas demais atividades. Este é um erro
crasso, é no seio da igreja que recarregamos as nossas forças, nos sentimos amparados, e
sentimos Deus atuando em nossa vida, a igreja é o sustentáculo do cristão.
Assim sendo, o valor da amizade dos membros do Ministério E Novo Ser não tem preço, aliás
teve um preço, o sacrifício vicário de Jesus. Por isso enquanto viver serei eternamente grato aos
membros dessa igreja pela oração, jejum, amor, carinho e amizade durante os momentos
difíceis da minha vida e da minha família.
Dcº. Cláudio Luiz Andrade da Silva

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

Culto da Juventude

Cantinho feminino

Como purificará o jovem o seu
Pequenos Milagres
caminho? Observando-o de acordo
com
a
tua
palavra. A gente nem percebe, mas pequenos milagres acontecem a
Salmos 119:9
toda hora. O estímulo de uma palavra amiga, a cumplicidade de
um sorriso, a sutileza de um gesto... Essas são pequenas coisas
O culto da juventude será realizado que podem mudar o nosso dia. E sem sentir, a gente também
no dia 26 às 19:30h, não deixe de vir e acaba fazendo milagres por aí também. Sabe aquele conselho,
traga um amigo. Será uma noite aquele toque no amigo que precisa de ajuda? Pois é, parece bobagem, mas a gente pode
abençoada.
transformar o humor de alguém com um simples carinho. E quantas vezes nós mesmos não
experimentamos pequenos milagres? O elogio inesperado de um colega no trabalho. O
telefonema do filho que está longe. O resultado feliz de um exame de saúde. O doce bom na
Espaço Novo Ser
sobremesa. A folga pra ir à praia. O caminho sem engarrafamento. Pequenos milagres são
porções de alegria que a gente vai ganhando ou doando todos os dias. São pedacinhos de cor
que enfeitam a alma. São trechos de música que acalmam o coração. Por menores que sejam os
resultados, por mais anônimos que sejam os sucessos... Os pequenos milagres precisam existir
pra que a gente não esqueça nunca do milagre maior de estarmos vivos.

 03/04

Rosimeire Corrêa dos Santos

 06/04

Miss. Rozimar Anjos daSilva

 07/04

Dc. Ricardo Miranda Moita

 11/04

Ana Karolina Batista Machado

 11/04

Diogo do Carmo Nery de Araújo

 11/04

Gabriel Anjos da Silva

 14/04

Kevin Corrêa Febrônio

 16/04

Ana Lúcia Henriques da Silva

Mês da mulher:

 16/04

Maria da Penha Lopes Macedo

 16/04

Taissandro Soares Jacinto

Mulheres
compromissadas

 17/04

Dc. Wallace Alberto Alves

 19/04

Evelyn Goulart

 19/04

João Victor Paulino Cabral

 21/04

Dc. Claudio Luíz Andrade da Silva

 23/04

Marilene da Silva Cabral

 24/04

Valéria Cristina Henriques Paulino

 26/04

Bruno Porto da Silva

 29/04

Flávia Alves da Silva Costa

 30/04

Gabriel Luiz dos Santos Filho

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.

No mês de março foi comemorado o mês da mulher onde
mulheres ficaram responsáveis pela programação da igreja,
tivemos participações de mulheres de fora e de dentro da igreja
que nos abençoaram com palavras edificantes e tivemos outros
eventos voltados para as mulheres.
Enganosa é a graça, e vã é a formosura; mas a mulher que teme
ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31:30

