Agenda do mês de Junho de 2014

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

09:00h Devocional
01/06 - Domingo 09:30h EBD
18:00h Culto de Louvor e Ministração
03/06 - Terça

20:00h Culto de Oração (Membros)

05/06 - Quinta

19:30h Culto de Oração pela Família
09:00h Devocional

8/06 - Domingo

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

10/06 - Terça

20:00h Culto de Oração (Membros)

12/06 - Quinta

19:30h Culto de Oração pela Família
09:00h Devocional

15/06 - Domingo 09:30h EBD
18:00h Culto de Louvor e Ministração
17/06 - Terça

20:00h Culto de Oração (Membros)

19/06 - Quinta

19:30h Culto de Oração pela Família
09:00h Devocional

22/06 - Domingo 09:30h EBD

Nossa Santa Ceia
será no dia 08 de
Junho(domingo). Queremos lembrar
aos queridos membros que tragam
seu alimento para a Campanha do
Kilo. Existem famílias que são
abençoadas com sua doação.

Pedido
Pedimos aos amados
irmãos que, ao entrar no
Templo, desliguem o
aparelho celular ou
coloquem o mesmo no
modo silencioso.
Desde já agradecemos!

18:00h Culto de Louvor e Ministração
24/06 - Terça

20:00h Culto de Oração (Membros)

26/06 - Quinta

19:30h Culto de Oração pela Família
09:00h Devocional

29/06 - Domingo 09:30h EBD
18:00h Culto de Louvor e Ministração

Retiro Novo Ser – 2015

Site da Igreja

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 Junho de 2014
A IGREJA QUE É SEU CORPO
Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da
tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra.
(Apocalipse 3:10-11)
Os capítulos iniciais de Atos dos Apóstolos são fascinantes por sua simplicidade e graça.
E de tais coisas a Igreja de Cristo se afastou antes mesmo que Paulo fosse chamado ao
descanso celestial. E como o declínio foi rápido depois que ele partiu! Como a verdade
foi perdida quase que imediatamente. Levou algum tempo para Deus restaurá-la de
forma mais abrangente aos Seus. Muitas verdades referentes às bênçãos individuais
dos crentes foram trazidas à luz no século XVI, mas pouco disso foi absorvido pela
Igreja de Deus. No entanto, o Espírito Santo tem exposto a verdade diante de Seus
filhos mais uma vez antes da vinda do Senhor. Ele deseja que Seus santos desfrutem de
um relacionamento verdadeiro e intenso com Cristo, e que haja um andar individual e
coletivo que manifestem a vida de Deus.

www.igrejanovoser.com.br

Alguns argumentam que é praticamente impossível viver tais princípios depois de toda
a deturpação e engano que tem se infiltrado na igreja professa. Com a vasta maioria
dos que se dizem cristãos, gastando as energias para edificar organizações humanas, e
Ação Social
declarando que estão edificando a “igreja de Cristo”, o que nos resta? Não esqueçamos
A entrega das cestas básicas para as
famílias será dia 15/06, podendo ser que a Igreja de Deus é composta de indivíduos e cada “pedra viva” tem sua
entregue durante a EBD ou durante responsabilidade para com o Senhor. Cada redimido tem de trilhar seu próprio
o culto e dia 19/06 dentro do horário caminho com o Senhor. Somos exortados a nos revestir “do novo homem, que segundo
Deus é criado em verdadeira justiça e santidade… porque somos membros uns dos
de culto.
outros” (Efésios 4:24-25).

Retiro para o período de carnaval em 2015.
Do dia 13 à 18 de Fevereiro. Com o valor de R$160,00
podendo ser parcelado em até 8x. Crianças até 6 anos é
grátis. Crianças de 7 à 11 anos, valor de R$80,00 podendo
ser parcelado em até 8x. Para fazer a inscrição, basta
Cultos de Quinta-Feira
procurar o irmão Salomão.
Toda quinta-feira temos um culto de
Corra! Pois existem poucas vagas.
oração pela família. Venha cultuar ao
nosso Deus e ouvir a palavra do
Senhor que pode transformar vidas.
Início às 19:30h.

Se cada parte do corpo andar sob a orientação do Espírito Santo, todo o corpo será
edificado segundo a imagem de Cristo, para a glória de Deus!
Trecho retirado do site Irmaos.com – Boa Semente

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

Tarde de Bálsamo

Cantinho Feminino

As tardes de bálsamo serão realizadas
nos dias 11 e 25 de junho de 14h às
15h.

Como
conservar

Bijuterias

Espaço Novo Ser

Maria Menezes

 03/06 - Prª Marley Paulino Cabral
 04/06 - Luis Fernando Menezes Souza
 05/06 - Noélia Santos Menezes Souza
 06/06 - Arlete de Jesus Castro Pontes
 10/06 - Cristina Alves Batista
 16/06 - Alan Amichi
 17/06 - Cristiana da Silva
 17/06 - Luana Alana Gonçalves de Melo
 18/06 - Douglas do Nascimento
 19/06 - Andreia Regina Campos dos Anjos
 19/06 - Prº Wendel Godoy da Silva
 20/06 - Bruno Cesar de Paula Lima
 22/06 - Maria dos Remédios Oliveira Menezes
 25/06 - Salomão Menezes Souza
 28/06 - Bruna Corrêa Porto Silva - 15 anos
 28/06 - Helen Goulart Coutinho - 15 anos
 29/06 - Fernanda Encarnação Bruno
 29/06 - Lucas de Carvalho Silva Souza

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

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

Escola Bíblica Dominical
Todo domingo de manhã às 09:00h
começamos o nosso devocional ao
Senhor. Onde louvamos, oramos e
temos um momento da palavra de
Deus para a nossa vida.
Logo após às 09:30h, começa a EBD
onde temos aulas com professores
comprometidos em ensinar a palavra
de Deus.

Bem meninas, aqui estão algumas dicas sobre como conservar suas bijuterias.
Primeiro, não guarde suas bijus juntas, isso causa oxidação entre elas, portanto use
caixinhas com separação, saquinhos de tecido ou então expositores próprios para isto,
onde cada peça terá seu espaço único.
Evite o contato com água, cosméticos, produtos químicos e, caso você tenha tido
qualquer um destes tipos de contatos limpe e seque a peça.
Jamais ferva suas bijuterias, nem mesmo se for prata legítima, pois danifica as pedras e
tira todo o brilho do metal,prefira um produto próprio para isso.
Não durma com bijuterias, pois primeiramente poderá te causar desconforto, se for
brinco aumenta o buraco da orelha, se for colar ou pulseiras poderá enroscar no lenço
ou cobertor e segundo poderá danificar a peça.
Não use suas bijuterias na praia, piscina ou na hora de fazer seus trabalhos domésticos,
pois a água do mar assim como o cloro e outros produtos podem estragar a sua biju.
Se for folheado limpe com uma flanela própria para isso; pode até lavar com
detergente neutro e depois seque com secador.
Em alguns casos a pasta de dente e uma escovinha resolvem, mas somente no
folheado, jamais use pasta de dente nas bijuterias.
Por último, se a sua bijuteria está quebrada, esse não é o fim, na maioria dos casos
podem ser concertadas.

Dia do Pastor – Deuteronômio 28:2

