R#Agenda do mês de Fevereiro de 2015

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

09:00h Devocional
01/02 – Domingo

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

03/02 – Terça

19:30h Culto de oração (membros)

05/02 – Quinta

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

08/02 – Domingo

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

10/02 – Terça

19:30h Culto de oração (membros)

12/02 – Quinta

19:30h Culto de oração pela família

15/02 – Domingo

-

Retiro de Carnaval

17/02 – Terça

-

Retiro de Carnaval

19/02 – Quinta
22/02 – Domingo

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

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

Ação Social
A entrega das cestas básicas para as
famílias será dia 12/02 (quinta)
dentro do horário do culto.

18:00h Culto de ministração e louvor
24/02 – Terça

19:30h Culto de oração (membros)

26/02 – Quinta

19:30h Culto de oração pela família

Espaço Novo Ser

“Melhor é um dia nos teus átrios do que mil noutro lugar; Informações para doações:
prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas Banco Santander
Agência ...................3122
tendas dos ímpios.” Salmos 84:10
Conta Corrente .......13000176-2

Bálsamo

Ou se preferir, pode-se efetuar o
pagamento
com
a
própria
O bálsamo é uma reunião de mulheres que acontece de 15 tesouraria da igreja.
em 15 dias na nossa Igreja. Para mais informações, procure
Quer crescer em graça e
a Prª Marley. Não se esqueça de convidar uma amiga
visitante.
conhecimento?
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 acontecerá nos dias 7 e 21 (sábado) 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.”

Ministério Evangelístico Novo Ser
Em Parque Araruama
Av. Presidente Castelo Branco, Lt. 13, Qd. 112 - Parque Tietê
– São João de Meriti. CEP:25.585.521

Informativo do mês de Fevereiro de 2015
Quando buscamos a presença de Deus em nossa vida, de uma coisa podemos ter certeza:
sofreremos transformações. Não há quem se aproxime do Senhor e não seja impactado por tão
grande poder. No entanto, precisamos estar totalmente entregues à ação de Suas mãos.
Quem já foi ao Nordeste do Brasil, provavelmente já se encantou com a incrível paisagem
formada pelas falésias. Esses enormes paredões rochosos foram e são esculpidos
constantemente pela ação da água. Localizados de frente para o mar, esses muros gigantes de
rocha estão ali há pelo menos 180 milhões de anos de acordo com geógrafos.
Assim como as falésias, que em sua superfície exibem a marca da ação das águas marítimas,
nós, recebemos dia após dia a ação transformadora do Pai. Você pode não perceber, mas Ele
está agindo constantemente na vida daquele que se coloca diante dEle. Um problema que surge
de forma inesperada pode ser comparado àquela onda que bate forte na rocha, mas que ensina
a dependência de Deus.
As pessoas que estão ao nosso redor também são agentes transformadores, principalmente as
difíceis. Elas nos dão a oportunidade de termos um caráter desenhado por Cristo. Quando nos
posicionamos ante o poder transformador do Espírito Santo, tudo ao nosso redor, tudo em
nossa vida se torna como uma ferramenta para colocar para fora o melhor de nós.
Quando há em nosso coração uma fraqueza, é ali mesmo que Deus irá trabalhar
constantemente para nos libertar. Por isso, não questione se você for provado sempre da
mesma forma. Talvez, aquela área da sua vida possa não estar ainda exatamente como o
Grande Escultor deseja. A transformação se torna dolorida porque, assim o como a rocha,
somos duros e resistimos a qualquer tipo de mudança, seja ela de pensamento ou de atitude.
Que no dia de hoje, possamos avaliar quais as áreas do nosso coração precisam sofrer a ação
transformadora do Pai. E pedir a Deus que nos mostre em que precisamos ser transformados.
Se fizermos isso, seremos vistos como as falésias: gigantes que se deixam ser moldados dia após
dia.

"Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos
transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor."
2 Coríntios 3:18
Por Cláudia Gomes Barreto

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

 04/02

Elenir Lemos Barcellos Lima

 08/02

André Felipe Galdino Costa

 12/02

Caroline Galdino Costa

 15/02

Márcia Cristina da Rocha Pinto Silva

 17/02

Márcia Cristina Silva Nascimento Souza

 17/02

Viviane Encarnação Bruno Santos

 18/02

Márcia Maria da Silva

 23/02

Cláudia Felipe Carneiro da Silva

 25/02

Mariana da Silva Mendes Martins

 25/02

Roberta Sadinha Machado

 27/02

Grace Prado de Araújo Correa

 27/02

Marise Paulo Paulino

Atenção
Não teremos culto nos dias 15 e 17 por causa do Retiro de
carnaval. Na próxima semana, estaremos voltando ao
calendário de culto normal.

Você é livre!
“Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre.”

Site da Igreja
www.igrejanovoser.com.br

Reunião de oração

O Temos que Ser Um é um grupo de
oração pela igreja perseguida. Para
mais informações, procure a irmã
Ingrid ou Tamiris.
“Finalmente, irmãos, orem por nós,
para que a palavra do Senhor se
propague rapidamente e receba a
honra merecida, como aconteceu
entre vocês.”
2 Tessalonicenses 3:1

Departamento Infantil
A vocês, irmãos, que desejam fazer
parte do Dep. Infantil, seja como
professor ou contribuindo com o
lanche, procurem a Diác. Rose ou Pr.
Wendel.

Cantinho Feminino

Na Bíblia encontramos uma boa coleção de mulheres conhecidas pela sua maneira de agir. Uma delas

Um dia teremos que prestar contas a Deus de tudo aquilo que
Ele confiou a nós e isso inclui a nossa família, os nossos dons e
talentos, o que temos feito com aquilo que Deus nos deu?
Estamos usando pra glória Dele? Estamos sendo vasos de
honra ou de desonra?
Tem muita gente brincando com Deus, tem muita gente dando
pérolas aos porcos, não tem como separar o secular do
espiritual, a Bíblia diz isso com outras palavras, mas com o
mesmo sentido, Jesus nunca separou o secular do sagrado, como será quando o Senhor chegar
até nós e nos pedir: Mostra-me as suas mãos, o que será que entregaremos pra Ele, quando Ele
nos pedir contas daquilo que foi confiado a nós? O que responderemos pra Ele quando Ele
perguntar: O que você fez com o talento que eu te dei? Quantas vidas alcançadas? Quantos
enfermos curados, o que você fez? Qual será a nossa resposta, qual será a nossa desculpa?
Deus requer exclusividade daqueles que se dizem discípulos. Arrependa-se, tenha um coração
quebrantado diante de Deus. Ele é justo e misericordioso. O Senhor nos ama incondicionalmente
e, quer fazer de você uma pessoa melhor. Tenha compromisso com Deus!
Pensem nisso, princesas!
Pr. Emerson Pinheiro

“Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter
Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no
pecado.” Romanos 5:8

Aviso – Retiro de Carnaval
O Retiro Novo Ser está chegando. Serão dias de comunhão e muita alegria no Sítio Mama Vitória.
Contamos com a oração de toda a igreja pelo local, por cada família que estará presente e pelos
organizadores do retiro.
Aos irmãos que ainda não acertaram o pagamento, procurem o diác. Roberto.
- Não se esqueçam de trazer a barraca de camping (identificada com nome) e entregar ao Diác.
Jorge Júnior ou ao Diác. Salomão.

