Agenda do mês de Abril de 2015
02/04 – Quinta

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

05/04 – Domingo

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

07/04 – Terça

19:30h Culto de oração (membros)

09/04 – Quinta

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

12/04 – Domingo

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

14/04 – Terça

19:30h Culto de oração (membros)

16/04 – Quinta

19:30h Culto de oração pela família

18/04 – Sábado

08:00h Passeio das Mulheres
09:00h Devocional

19/04 – Domingo

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

21/04 – Terça

19:30h Culto de oração (membros)

23/04 – Quinta

19:30h Culto de oração pela família

25/04 – Sábado

19:00h Culto Jovem

Culto de Santa Ceia
“Façam isso em
memória
de
mim” I Coríntios
11:24b.
Nossa Santa Ceia
será realizada no
dia 12 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.

Ação Social
A entrega das cestas básicas para as
famílias será dia 19/04 (domingo)
podendo ser durante a EBD ou
durante o culto e dia 23/04 (quinta)
dentro do horário do culto.

Espaço Novo Ser

09:00h Devocional
26/04 – Domingo

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

28/04 – Terça

19:30h Culto de oração (membros)

30/04 – Quinta

19:30h Culto de oração pela família

Tardes de Bálsamo
O bálsamo é uma reunião somente de mulheres, onde há
momentos de oração e comunhão. No mês de Abril
acontecerá nos dias 08 e 22, às 15hs.
Não se esqueça de convidar uma amiga visitante.
Jeremias 46:11 “Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó virgem
filha do Egito; debalde multiplicas remédios, pois não há
remédio para curar-te.”

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.

Quer crescer em graça e
conhecimento?

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 Abril de 2015
Não demore para liberar perdão
"O perdão não faz com que a outra pessoa esteja certa. Faz com que você fique livre."
Uma das formas mais rápidas de complicar sua vida é ficar facilmente ofendido e guardar
rancor. Deus nos diz em Sua Palavra para sermos rápidos em perdoar (ver Tiago 1:19) por uma
razão. Ele quer que desfrutemos de paz, e isso é impossível se estivermos amargos, ressentidos
e zangados. Recusar ao perdão é como um ácido que destrói o coração.
Devemos entender que Deus é nosso Juiz, e Ele promete tratar dos nossos inimigos, se nós
confiarmos Nele para fazer isso. Ele diz que devemos orar por aqueles que nos ofendem, em vez
de ficarmos zangados com eles, e, quando fazemos isso, o perdão libera Deus para lidar com a
pessoa que nos ofendeu. Realmente fazemos um favor a nós mesmos quando perdoamos,
porque o perdão nos liberta de uma prisão de perturbação interna e simplifica muito nossa
vida. Porém se estivermos aborrecidos internamente, isso afetará nossa vida diária de uma
forma muito negativa.
Decida hoje que você vai dar um basta nisso, pois você não pode perder tempo nem energia
ficando zangado. Te convido a decidir agora que você será rápido em perdoar. Quanto mais
cedo você perdoar uma pessoa que o ofendeu, mais fácil será fazer isso da próxima vez. Não
deixe que a raiva apodreça em seu coração e se torne uma raiz de amargura que irá contaminar
não só você, mas os outros ao seu redor. Quando nos permitimos continuar com raiva,
acabamos "descontando" nas pessoas que não têm nada a ver. Muitas pessoas são amargas por
causa de alguma ferida do passado e com isso descontam no cônjuge, nos filhos e nas pessoas
queridas. Quando estamos magoados, tentar cobrar algo das pessoas erradas não é a resposta.
Deus promete nos restituir e realmente nos dar bênçãos em dobro para os nossos problemas
antigos se fizermos as coisas de Sua maneira (ver Isaías 61:7).
Deus está sempre disposto a perdoar nossos pecados e Ele espera que façamos o mesmo
com os outros. Ao escolher perdoar, seus sentimentos com a pessoa que o magoou não irão
necessariamente mudar imediatamente. Acredite que se você fizer a sua parte, então Deus fará
o que você não pode fazer. Escolha obedecer a Palavra de Deus e Ele mudará a maneira como
você se sente. Guarde isso: Seus sentimentos sempre dominam suas escolhas, basta lhes dar
um pouco de tempo.
"Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai celestial também lhes perdoará." (Mateus 6:14)
Antônio Junior

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

 01/04

Marcelo Ferreira da Silva

 03/04

Rosimeire Corrêa dos Santos

 04/04

Marcelo de Almeida Costa

 06/04

Rozimar Anjos da Silva

 07/04

Ricardo Miranda Moita

 11/04

Diogo do Carmo Nery de Araújo

 11/04

Gabriel Anjos da Silva

 14/04

Kevin Corrêa Febrônio

 16/04

Ana Lucia Henriques da Silva

 16/04

Maria da Penha Morone

 16/04

Taissandro Soares Jacinto

 17/04

Wallace Alberto Alves

 19/04

Evelyn Goulart Coutinho

 19/04

João Victor Paulino Cabral

 21/04

Claudio Luiz Andrade da Silva

 22/04

Edgar Oliveira Sodré

 24/04

Valeria Amorim Pote Carvalho

 24/04

Valéria Cristina Henrique Paulino

 26/04

Bruno Porto Silva

 29/04

Deyvid Phillip D’Araujo da Silva

 29/04

Flávia Alves da Silva Costa

 30/04

Gabriel Luiz dos Santos Filho

Consagração

Site da Igreja

Cantinho Feminino

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

Confie no tempo de Deus

www.igrejanovoser.com.br

Culto Jovem

No dia 25 de Abril (sábado), às 19hs,
teremos Culto Jovem em nossa igreja.
Será uma noite abençoada onde
louvaremos ao Senhor! Traga um
amigo visitante. Não perca!

“Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse: tu és o meu Deus. Nas tuas mãos, estão os meus
dias.” Salmos31.14-15
A confiança requer que você coloque sua agenda nas mãos de Deus, crendo que o tempo
dele é perfeito para todas as coisas em sua vida. Sua natureza humana quer que as boas coisas
aconteçam imediatamente, não mais tarde. Mas você aprende a crer e a esperar que as coisas
aconteçam no tempo perfeito de Deus à medida que amadurece na vida cristã. Confiar em Deus
freqüentemente significa não saber como Ele irá realizar algo e quando Ele o fará. Mas não
saber “como e quando” fortalece sua fé e lhe ensina lições de confiança. Lembre-se: a confiança
não é herdada, é aprendida. O tempo desempenha um papel importante para aprender a confiar
em Deus. À medida que você experimentar a fidelidade do Senhor, vez após vez, desistirá de
confiar em si mesmo e colocará sua vida nas mãos habilidosas de Deus. Esse é um lugar
maravilhoso para estar!
Texto de Joyce Meyer

Departamento Infantil
A vocês, irmãos, que desejam fazer
parte do Dep. Infantil, seja como
professor ou contribuindo com o
lanche, procurem a Daiane ou Ingrid.

Evento do mês
de Março

Passeio das Mulheres
No dia 18 de Abril (sábado), às 08hs,
haverá um passeio para a Quinta da
Boa Vista. Será um dia de muita
comunhão e alegria. Para mais
informações, procure a Prª Marley.

Passeio dos Homens
Nos dias 20 e 21 teremos o passeio
dos homens para o Sítio de Xerém.
Um
momento
separado
para
comunhão, alegria e adoração ao
nosso Deus. P/ mais informações,
procure o Diác° Roberto ou Diác°
Salomão.

A consagração acontecerá nos dias 04 e 18 (sábados), de Passeio – Min. de Louvor
No dia 4 de Abril será realizado um
08:30h às 10hs. Não deixe de vir, contamos com você.
Jeremias 29:13: “Buscar-Me-eis e Me achareis quando Me passeio para o Min de Louvor. Não
perca! P/ mais informações, procure o
buscardes de todo o vosso coração.”
Diác° Ricardo ou Aline.

As fotos estarão no site
de nossa igreja em breve.

No mês de Março foi realizado um passeio para comemorar o dia
Internacional da Mulher. Foi um dia maravilhoso e de muita
alegria.
Que a cada dia o amor de Deus possa transbordar em seu falar e
em suas atitudes.
Vocês são lindas e preciosas para nosso Deus.

“Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito
excede ao de rubis.” Provérbios 31:10

