Agenda do mês de Março de 2015
09:00h Devocional
01/03 – Domingo

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

03/03 – Terça

19:30h Culto de oração (membros)

05/03 – Quinta

19:30h Culto de oração pela família

07/03 – Sábado

07:00h Passeio das mulheres
09:00h Devocional

08/03 – Domingo

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

10/03 – Terça

19:30h Culto de oração (membros)

12/03 – Quinta

19:30h Culto de oração pela família

Culto de Santa Ceia
“Façam isso em
memória
de
mim” I Coríntios
11:24b
Nossa Santa Ceia
será realizada no
dia 08 de Março
(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

09:00h Devocional
15/03 – Domingo

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

17/03 – Terça

19:30h Culto de oração (membros)

19/03 – Quinta

19:30h Culto de oração pela família

22/03 – Domingo

09:00h Devocional

Espaço Novo Ser

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

24/03 – Terça

19:30h Culto de oração (membros)

26/03 – Quinta

19:30h Culto de oração pela família

29/03 – Domingo

A entrega das cestas básicas para as
famílias será nos dias 15/03
(domingo) e 19/03 (quinta), dentro
do horário do culto.

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

Tardes de Bálsamo
O bálsamo é uma reunião somente de mulheres, onde há
momentos de oração e comunhão. No mês de março
acontecerá nos dias 11 e 25, 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 Março de 2015
Mais doce do que se imagina
Existem inúmeras maneiras de se entender um pouco mais sobre a Presença de
Deus. Uma delas é através do BIS. Sim, do BIS. Este chocolate pode nos ajudar muito. Para
começar, só se sabe o gosto deste alimento quem o prova, quem nunca o experimentou não
pode dizer se ele é agradável ou não.
Vamos exemplificar melhor. Ao observar o BIS ainda não se sente o gosto, ao
apertá-lo com toda a sua força também não. A única maneira de sentir seu gosto é abrindo a
embalagem e levando o mesmo a boca. Assim também é a Presença de Deus. O simples fato
de observá-la na vida de outros não gera a Presença na sua vida. Pense em uma pessoa que
você respeita muito, que tem uma vida espiritual exemplar, então, não é observando a vida
dela que sua vida espiritual vai crescer, se desenvolver, para você sentir seu “gosto” é
necessário que você mesmo a experimente, ninguém pode experimentar por você.
Também se pode citar o fato de que independente do problema que você esteja
passando o gosto do BIS não muda, por exemplo, quando se conquista uma casa o gosto do
BIS é bom, mas quando se passa por um desemprego o gosto do BIS continua o mesmo, o
que muda é você frente à situação, mas o BIS não. Assim é Deus nas nossas vidas. Ele nunca
muda, continua ali para nos auxiliar e apoiar com seu gosto doce e maravilhoso.
Outro ponto importante é que para você provar do BIS é necessário um esforço.
Pegar o BIS, abrir a embalagem, levá-lo a boca, mastigar. Por mais que possa parecer
pequeno é um esforço. Isso também é na nossa vida com Deus. Para provarmos de sua doce
presença são necessários alguns esforços. Ler a bíblia, orar, buscar estar em comunhão com
os outros, jejuar, entre outros. Estes são alguns esforços que devemos fazer para ter a doce
Presença de Deus em nossas vidas.
A Presença de Deus é algo que quanto mais se prova mais se quer, isto também
acontece com o BIS. Para entender melhor, faça essa experiência e fale também a alguém
sobre ela, explique o porquê a Presença de Deus é tão parecida com o BIS, faça isto com um
BIS em mãos. Depois desta comparação ore por ela e a convide para que ela venha conhecer
um pouco mais dessa Presença de Deus fazendo um pequeno esforço e indo a sua Igreja
com você.
Faça essa experiência, é mais doce do que você imagina!

Ingrid Lima e Rayane Santos.

Aniversariantes de Março
A você, membro Novo Ser,
desejamos toda sorte de
benção, de paz e felicidades.
PARABÉNS!
 01/03

Lucas da Conceição Beck

 02/03

Angela Maria Galdino Costa

 03/03

Sidneia Leite Silveira Santos

 07/03

Érica Caline Silva Santos

 14/03

Dione do Carmo Nery de Araújo

 14/03

Patrícia da Silva Oliveira

 16/03

Darilene Santos da Silva

 17/03

Bruna Esther da Silva Andrade

 19/03

José Roberto Miranda de Oliveira

 19/03

Larissa da Silva

 19/03

Sônia Miguel de Mello

 20/03

Marinalva da Silva Cabral

 21/03

Priscilla Martins de Azevedo

 22/03

Aline Christine Santos de Oliveira

 26/03

Luiz Carlos da Silva

 26/03

Márcio José dos Santos

 27/03

Alexsander P. dos Santos

 30/03

Bruna Izabel D’Araujo da Silva Santos

 30/03

Silvio Oliveira de Souza

Consagração

Site da Igreja
www.igrejanovoser.com.br

Aviso
A você que foi ao retiro, chegou em
casa e sentiu falta de algum pertence,
não se preocupe. Procure o diác°
Jacson, pois ele está responsável
pelos ‘achados e perdidos’.

Reunião de oração

Dia Internacional da Mulher – 08 de Março

Na Bíblia encontramos uma boa coleção de mulheres conhecidas pela s

Deus, em seu gracioso plano de salvação, envolveu mulheres das mais variadas classes, em
suas mais variadas ocupações, numa época em que pouco ou nenhum valor se dava às
mulheres, e assegurou que seus nomes e seus feitos ficassem registrados como testemunho
para as próximas gerações.
“Anas”, inseridas no contexto eclesiástico, vivendo em suas
angústias... mas exercitando sua fé. “Déboras”, que assumem
posições de liderança e tomam atitudes capazes de mudar a
vida de muitas pessoas. “Dorcas”, envolvidas em sua
sociedade, colaborando com seus ofícios. “Rutes”, prezando
pelos valores da família. “Saras”, chamadas para crer em
milagres. “Martas”, prontas para servir. “Marias”, prontas
para ouvir.
Mulheres, muralhas, auxiliadoras, mães, profetizas, rainhas. Mulheres jovens, outras não tão
jovens. Mulheres sofredoras, estéreis. Mulheres sábias, Mulheres simples. Mulheres
importantes, Mulheres que não tiveram seus nomes revelados. Mulheres amigas, formosas.
Mulheres prontas a ofertar suas últimas moedas... seu mais caro perfume... sempre o melhor
aroma. Algumas tiveram o privilégio de serem contadas com os discípulos. Algumas puderam
testemunhar a maravilhosa visão do túmulo vazio. Mulheres de ontem e de hoje... Envolvidas
com a obra do SENHOR, Mulheres realmente comprometidas com o SENHOR da obra.
O valor de uma mulher excede em muito, o valor de jóias preciosas.

O Temos que Ser Um é um grupo de
oração pela igreja perseguida. Para
mais informações, procure a irmã
Ingrid ou Tamiris.
Joelma Rocha
“Finalmente, irmãos, orem por nós,
para que a palavra do Senhor se
Retiro de Carnaval 2015
propague rapidamente e receba a
honra merecida, como aconteceu O Retiro passou e sentimos saudades de cada momento que passamos naquele lugar. Foram
dias especiais ao lado de pessoas maravilhosas, onde aprendemos, compartilhamos e nos
entre vocês.”
alegramos na presença do Senhor. A chuva, o pé de Jamelão, a falta de luz, os sapos, as
2 Tessalonicenses 3:1
barracas de camping... tudo isso contribuiu para que o retiro se tornasse inesquecível.
Retiro de Carnaval 2015
Agradecemos a Deus que nos presenteou com dias incríveis, aos organizadores que fizeram
Departamento Infantil
um ótimo trabalho e a toda Família Novo Ser. O ano de 2015 é de mudanças!
A vocês, irmãos, que desejam fazer
Deus É bom demais!
parte do Dep. Infantil, seja como
professor ou contribuindo com o
lanche, procurem a Diác. Rose ou Pr.
Wendel.

Ensaios do Coral

Atenção, coristas! Nesse mês
A consagração acontecerá nos dias 14 e 28 (sábado), de estaremos retornando com os ensaios
08:30h às 10hs. Não deixe de vir, contamos com você.
do Coral. A você que não participa e
gostaria de fazer parte, procure o
Jeremias 29:13: “Buscar-Me-eis e Me achareis quando Me diác° Sebastião.
buscardes de todo o vosso coração.”

