Agenda do mês de Outubro de 2014
02/10 – Quinta

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

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

05/10 – Domingo

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

07/10 – Terça

20:00h Culto de oração (membros)

09/10 – Quinta

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

12/10 – Domingo

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

14/10 – Terça

20:00h Culto de oração (membros)

16/10 – Quinta

19:30h Culto de oração pela família

18/10 – Sábado

19:00h Aniversário do Plena Unção
09:00h Devocional

19/10 – Domingo

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

21/10 – Terça

20:00h Culto de oração (membros)

23/10 – Quinta

19:30h Culto de oração pela família

25/10 – Sábado

19:00h Aniv. da Tarde de Bálsamo
09:00h Devocional

26/10 – Domingo

09:30h EBD
18:00h Aniv. da Tarde de Bálsamo

28/10 – Terça

20:00h Culto de oração (membros)

30/10 – Quinta

19:30h Culto de oração pela família

Bálsamo

Nossa Santa Ceia
será realizada no
dia 12 de Outubro (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 19/10 (domingo)
podendo ser durante a EBD ou
durante o culto e dia 23/10 (quinta)
dentro do horário do culto.

Espaço Novo Ser
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.

Aniversário – Plena Unção

No dia 18 do mês de Outubro, às
19:00hs, será realizado o culto de
aniversário do grupo Plena Unção.
Não perca, esperamos por vocês!
Participação: Grupo labareda de
Jeremias 46:11 “Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó virgem fogo.
filha do Egito; debalde multiplicas remédios, pois não há “… Louvem-no ao som de trombeta,
louvem-no com a lira e a harpa,
remédio para curar-te.”
louvem-no com tamborins e
danças… Tudo o que tem vida louve
o Senhor! Aleluia!” Salmos 150: 3-6
O bálsamo é uma reunião de mulheres que acontecerá nos
dias 1, 15 e 29 de Outubro, das 14:00h às 15:00h. São
tardes abençoadas e de comunhão.
Não deixe de participar, contamos com a sua presença.

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 Outubro de 2014
Lute por vidas, Apaixone-se por missões
"Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós?
Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim" (Is. 6:8).
E você, o que tem feito em prol da evangelização?
A população do mundo cresce de forma assustadora. Calcula-se que no início da Era Cristã,
havia cerca de 250 milhões de pessoas em todo o globo; em 1650, esse número aumentou para
500 milhões; em 1850, um bilhão; em 1940, dois bilhões; em 1975, 4 bilhões. Atualmente o
número de habitantes na terra já ultrapassa seis bilhões. Desse total, dois bilhões ainda não
foram alcançadas pelo Evangelho. E você, quantas almas já conquistou para o Reino de Deus?
Há aproximadamente 250 países no mundo. São cerca de seis mil línguas faladas em todo o
planeta. Embora já se tenha traduzido a Bíblia para quase duas mil línguas, e esteja andamento
mais ou menos esse mesmo total, 20% dos povos ainda não tiveram acesso à Palavra de Deus;
e, não obstante todo o esforço empreendido em favor da evangelização, 50% da população
mundial não recebeu sequer um simples folheto.
E você, que aceitou a Cristo, já aceitou também o seu IDE?
Missões está no coração de Deus. Ele tinha um único filho, e fez dele um missionário! E hoje,
quantos dos que se tornaram seus filhos pela graça, estão incumbidos nesta maravilhosa
tarefa? Faz-se mister que tenhamos paixão ou fervor pelas almas perdidas. Pessoas como
Whitefield, que num êxtase de paixão pelos povos, assim clamava a Deus: "Se não queres darme almas, retira a minha!". Pessoas como João Mckenzie, que numa ardente prova de amor
pelas almas, assim implorava aos céus: "Ó Senhor, manda-me para o lugar mais escuro da
terra!". Pessoas como Henry Martyn, que ajoelhado numa praia da Índia, desta forma se
expressava: "Aqui quero ser inteiramente gasto por Deus".
Você precisa fazer alguma coisa. Como parte da igreja de Cristo, você tem o dever de fazer algo
pelo Evangelho de Cristo. Você pode fazer! Vá!
Se não pode ir, contribua para quem vai. Incentive a quem quer ir. Ore por quem já foi.
Faça alguma coisa... Apaixone-se por missões!
Jaime Nunes Mendes

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

 02/10

Carlos Alberto Fonseca Santos

 02/10

Dulcilene de Moraes Correa Silva

 07/10

Albaneide da Silva de Assis

 12/10

Sandra Gomes Santarém Miranda

 13/10

Cláudia Regina de Carvalho Segundo

 16/10

Marli Pereira Cavalcante

 22/10

Maria Cristina da Silva Henriques

 22/10

Luzia de Fátima Vieira Lima

 22/10

Maria da Conceição Moraes Correa

 22/10

Rafaela Gomes de Paula Lima

 23/10

Alan de Souza Cardoso

 27/10

Guilherme de Oliveira Duarte

Site da Igreja
www.igrejanovoser.com.br

Estar aos pés do Mestre é ter uma vida inteiramente dedicada a Ele, dizendo não aos desejos
carnais. É estar cada vez mais próximo do Senhor para aprender mais e mais como fez Maria
(Lc.10; 38,39). Estar aos pés do Mestre é ter uma vida de dedicação e serviço a Ele. E para estar
aos pés do Mestre é necessário ter em mente que Jesus é o Senhor da sua vida, é aquele que
dirige tudo, sendo necessário crucificar o eu e deixar Jesus ter total controle sobre nós.
É necessário também ter em mente que sou servo de Jesus. Jesus é o meu Senhor, logo sou seu
servo fiel e o servo não questiona, obedece. Deve ser algo que vem de dentro de nós, pois Deus
vê o nosso interior, portanto não é necessário fazer qualquer tipo de coisa para que outros
vejam. Devemos servi-lo com alegria (Sl. 100, 2). Quando estamos aos pés do Mestre, temos a
vitória. Jesus é a história (1 Co 15:57). Temos a vitória sobre o pecado e ele não nos domina mais
(Jo 8;36). Aos pés do Mestre crescemos na graça e no conhecimento (2 Pe 3;18) e não somos
facilmente enganados por vãs doutrinas. A Sua palavra também já está gravada nos nossos
corações e não pecamos contra Ele (Sl 119;11). Estar aos pés do Mestre é um grande privilégio.
Quando desejamos de todo nosso coração estar aos pés do Mestre, recebemos forças do alto,
que nos faz vencer todas as dificuldades que nos sobrevêm.
- Maria experimentou isso. Experimente você também. É gratificante.
Pra. Lourdes Effgen Gonçalves.

Espaço Novo Ser

Aniversário – Tarde de Bálsamo
Nos dias 25 e 26 de Outubro, às 19hs, serão realizados os
cultos em comemoração do aniversário da Tarde de
Bálsamo em nossa igreja.
Serão encontros abençoados e de
muita adoração ao nosso Deus.
Sua presença é importante!
Traga um amigo visitante.

Cantinho Feminino

No dia 21 de Setembro tivemos um
delicioso café da manhã no nosso
Novo Templo. Um dia especial não só
pela manhã, mas também pela
oportunidade de cultuarmos a Deus à
noite. Foi um dia inesquecível para
toda a família Novo Ser e irmãos.
“Porque eis que passou o inverno;
a chuva cessou, e se foi;
Consagração
Aparecem as flores na terra, o tempo
A consagração acontecerá nos dias 11 e 25 de Outubro, de
de cantar chega…” Cânticos 2:11;12
08:30h às 10:00h. Não deixe de vir, contamos com você.
Jeremias 29:13: “Buscar-Me-eis e Me achareis quando Me
Faltam 75 dias!!!
buscardes de todo o vosso coração.”

Eventos do mês
de Setembro

As fotos estarão no site
de nossa igreja em breve.

Nos mês de Setembro ocorreram eventos especiais em nossa
igreja. Foram noites muito abençoadas, onde tivemos louvores,
palestras, coreografias e Palavras edificantes ao nosso coração.
- Chá da 3ª Idade
- Culto do Flash Back
- Culto de aniversário do Rei dos Reis
- Culto do Ministério de Louvor

