
FUNDO PRÓ TEMPLO. “Cada um contribua segundo propôs no 
seu coração; não com tristeza, ou por necessidade; porque Deus 
ama ao que dá com alegria.”  II Corintios 9.7.  Os valores 
desse fundo não serão utilizados para nenhuma outra 
finalidade, a não ser a compra do templo. 
 

 
LEITURA DA BÍBLIA EM UM ANO – "Procure apresentar-se a Deus 
aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que 
maneja corretamente a palavra da verdade. (2 Timoteo 2.15). Pegue a 
tabela na recepção! Participe! 
 
FOTOS – Aconteceu, virou manchete! Aproveite todas as oportunidades, para 
registrar os eventos através de fotos e envie-as para fotos@liberdadeny.org 
 

QUERIDO VISITANTE – Sua presença é muito importante para nós! Sejam 
muito bem vindos! 
Visitantes que chegam – Dra. Gina e Guilherme Nicolau. 
 
Visitantes que partem – Cinthia e Efraim Albrecht. Agradecemos a Deus suas 
vidas e cooperação em nossa igreja. Voltem sempre que puderem e levem nosso 
abraço a sua igreja no Brasil. 
 

 “ Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor.”  Salmo 122:1 
 

Convide – Como poderão se alegrar, se não ouvirem o convite: “Vamos 
comigo à casa do Senhor?” O mês de julho será o mês do visitante. Vamos ver 
quem trará mais visitantes aos cultos?  
 
 

Está se aproximando o lançamento da Campanha 
de Missões Nacionais no Brasil e em nossa igreja. 
Desde já, comecemos a orar para que Deus 
coloque nos nossos corações a alegria de 
participar e cooperar! 

       “Em 2005 Missões Nacionais terá como tema Missões: Jesus para todos 
com o  objetivo de trazer a memória dos brasileiros o desafio de levar a 
mensagem do evangelho a todas as pessoas, independentemente da etnia, 
camada social, profissão ou comportamento. Jesus é para todos.  

A divisa está em Atos 28.31, “Pregava o Reino de Deus e ensinava a 
respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum”.  

O hino oficial é novamente Minha Pátria Para Cristo, 603 HCC. O alvo 
proposto é 6,5 milhões de reais. Alvo determinado para ir ao encontro das 
necessidades mais emergenciais do trabalho de evangelização no nosso país. 
Recursos necessários apenas para manter os obreiros que estão nos campos 
alcançando outros no Brasil. Mas se queremos avançar na propagação do 
evangelho precisamos ultrapassar esse alvo. Com a nossa participação podemos 
levar Jesus a todo o Brasil. Bem-vindo a Campanha 2005.”  

  
BANDEIRAS DOS ESTADOS – Se você tem a bandeira de algum estado do 
Brasil, por favor, entre em contato com o Ir. David Dasilva. Vamos precisar de 
todas elas para o lançamento da campanha em nossa igreja. Não deixe seu 
estado ficar de fora.  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

FORTES NA FORÇA QUE DEUS CONCEDE 
 

“........esquecendo-me das coisas, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o 
alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus”. Filipenses 3. 13,14 

 
Quando imaginamos o futuro, não temos como prever o que ainda nos 

ocorrerá nesta vida. Tudo pode acontecer! Entre várias coisas que esperamos e 
ansiamos, podemos citar algumas, tais como: segurança, proteção, estabilidade 
econômica, saúde, educação, emprego para todos, e etc. 

Como temos sido decepcionados tantas vezes! Como nós mesmos temos 
sido uma decepção para nós! Muitos estão à procura de resposta, e 
freqüentemente indagam: Onde podemos depositar nossa confiança? Em quem 
podemos confiar em absoluto? 

Por mais que tentem provar que o ser humano possui em si poder, 
inteligência e desprendimento suficientes para resolver todos seus problemas e 
dúvidas, só existe um caminho, uma única resposta: DEUS. 

“Torre forte é o nome do Senhor, à qual o justo se acolhe e está seguro” 
(Provérbios 18.10). 

Nos braços do Deus onipotente estamos seguros, ainda que o inferno seja 
solto, não pode nos tocar. Nada pode prejudicar aqueles que estão sob a segura 
guarda de Deus que cumpre a aliança que tem para conosco. Nossos olhos estão 
voltados para o reino dos céus e nada nos impede de prosseguir nessa jornada, 
onde a cada dia o Senhor nos acrescenta aquilo que precisamos. Podemos 
afirmar como fez o apóstolo Paulo em sua carta em Filipenses capitulo quatro, 
versículo treze: “Tudo posso naquele que nos fortalece” (Filipenses 4.13). 
Esta afirmação do apóstolo Paulo é caracterizada pelo sentido de triunfo e 
humildade. A primeira vista pode soar como vanglória de sua parte, mas quando 
analisamos de maneira mais cuidadosa, percebemos que ela expressa um dos 
mais gloriosos tributos que ele, em qualquer tempo e lugar já rendeu ao seu 
mestre e senhor Jesus Cristo. Podemos regozijar-nos e vangloriar-nos, e não 
obstante, sermos humildes e modestos, pois não é de si mesmo que o cristão se 
orgulha, mas sim de seu Senhor. 

Nossa esperança aumenta, e sentimos segurança à medida que Deus nos 
fortalece segundo seu poder e vontade. Somos capacitados e convocados pelo 
Senhor e prosseguimos dia a dia vencendo as barreiras e circunstâncias que 
muitas vezes nos envolvem em nome de Jesus. 
 “Sou forte para todas as coisas naquele que constantemente me concede 
força”(Dr. D. Martyn Lloyd-Jones). 

Pr. José Augusto Nicolau 
Liber-São Paulo, BR 
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  “Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.” 
2 Coríntios 3.17 



C U L T O  D E  L O U V O R  E  A D O R A Ç Ã O  
 

Prelúdio..........................................................  Instrumental 

Oração ................................................................. Dirigente 

LOUVEMOS AO DEUS TODO PODEROSO 

“Bom é render graças ao Senhor, e cantar louvores ao teu 

nome, ó Altíssimo.” Salmo 92.1 

Leitura Bíblica .............................................. Salmo 92.1-5 

Oração Invocatória............................ Pr. José Augusto Nicolau 

Chamada ao louvor e a adoração .............................. Cânticos 

COMUNHÃO 

“Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração”. 
Salmo 90.1 

 

Saudações e Boas Vindas......................... João Rubens Soares 

Palavra..................................................... MER Silvana Rego 

Dedicação dos Dízimos e Ofertas - Instrumental .... João Rubens 

Soares 

Momento de Oração e Dedicação ...........David Carvalho Dasilva 

 ADORANDO O DEUS TODO PODEROSO 

“Eu te exaltarei, oh Deus, rei meu; e bendirei o teu nome  
pelo séculos dos séculos”. Salmo 145.1 

 
Cânticos ...........................................................  Ministração 

Momento de Oração .......................................... Congregação 

REFLEXÃO 

“Bem aventurados os que trilham com integridade o seu 
caminho, os que andam na lei do Senhor”.   Salmo 119.1 

Mensagem....................................... Pr. José Augusto Nicolau 

Momento de Reflexão 

Avisos ................................................... João Rubens Soares 

Oração e Bênção............................... Pr. José Augusto Nicolau 

Poslúdio e Oração Silenciosa............................... Instrumental 

C O M U N I C A Ç Õ E S  

Quartas-Feiras - Reunião de oração e estudo bíblico às 8:00 PM. Venha e 
traga visitantes. O Pr. José Augusto Nicolau estará nos trazendo a palavra. 
 

MOTIVOS DE ORAÇÃO 
Intercessão  - Diretoria, comunhão da igreja, Soraya Dunham e familía.  
A querida irmã Nice Lima e sua filha Beatriz estão de mudança para Georgia. 
Elas contam com nossas orações para que Deus conduza todos os seus passos 
no caminho em que devem andar. Nós amamos vocês e vamos sentir saudade!   
 
Gratidão – Deus tem nos abençoado grandemente, e queremos demonstrar 
nossa gratidão. Faça conhecidas as bênçãos alcançadas! Compartilhe! 
     

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL  – Todos os domingos, às 10:00h. 
Classes para todas as idades. Seja pontual! 

ENCONTRO DE CASAIS – Dia 11 de julho, às 7:00 pm, na residência do casal 
Evanise e Chan ( 30-15   72 Street – Elmhurst –1718-672-1771), com a 
presença do Pr. José Augusto Nicolau e sua esposa Dra. Gina Valbão Strozzi 
Nicolau. Outras informações com a Profa. Silvana.  

 

ANIVERSARIANTES DO MÊS JULHO 
 

“O Senhor te abençoe e te guarde”  Num. 6.24. 27 
 

01 – Gregory Machado 07 – Casamento Clarice e Sandoval 
11 – Kevin Siqueira 12 – Manuel Cunha 
13 – Jocilene Ayres Malas      15 - Nathalia Boroni       
16 – Giovanna Carvalho 23 – Pr. José Augusto Nicolau  
 

Convite – Nossa querida Giovanna está convidando toda a igreja para 
comemorar seu segundo aniversário no dia 23 de julho, às 3:00pm, no parque 
próximo a sua residência: 140-35 Burden Crescent apto 103 – 718-298-5154 

 
ESCALA DE SERVIÇO 

“E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, 
sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, 

servis.” Colossenses 3:23 e 24 

 Hoje  Próximo domingo 
Dirigente do Culto        João Rubens Soares Lidia Parreira 
Cozinha                         Dorinha e Elizanea Maria Inês 
Som                               Kevin Siqueira Kevin Siqueira 
Projeção                      Caroline e Kevin C     Caroline e Kevin C 
Recepção                      Evanise e David Evanise e David  
 

REUNIÃO DE HOMENS – Próxima terça-feira, 12 de julho, 8:00 pm, na 
casa do Ir. Manuel. Presença do Pr. Nicolau. Não percam! 
 

ATENÇÃO - Favor não atender ou deixar o seu telefone celular ligado durante a realização 
de qualquer atividade na Igreja. Obrigado pela cooperação. 


