
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! 
 
 

QUERIDO VISITANTE – Sua presença é muito importante para nós! 
Sejam muito bem vindos! 

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

Convide – Como poderão se alegrar, se não ouvirem o convite: “Vamos 
comigo à casa do Senhor?” Traga visitanets. 
 

 

ACAMPAMENTO DA IGREJA – Comecem a arrumar suas 
mochilas para o nosso acampamento: 2, 3, 4 e 5 de setembro! 
Aguardem outras informações. 
 

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.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUALIFICAÇÕES PARA A LIDERANCA 
 

Existe qualificação maior para a liderança  que estar 
convicto da verdade deste texto e viver de acordo 

com ela? 
 

9 - Além de ser sábio, o mestre também ensinou 
conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e 
colecionou provérbios.  
10 - Procurou também encontrar palavras certas, e o 
que ele escreveu era reto e verdadeiro.  
11 - As palavras dos sábios são como aguilhões, a 
coleção dos seus ditos  como pregos, bem fixados 
provenientes do único Pastor.  
12 - Cuidado meu, filho; nada acrescente a eles. Não 
há limite para produção de livros, e estudar demais 
deixa exausto o corpo.  
13 - Agora que já se ouviu tudo, aqui está a 
conclusão: Tema a Deus e obedeça aos seus 
mandamentos, porque isso é o essencial para o 
homem. 
14 - Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi 
feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, 
seja mau.  
 

 
 

Eclesiastes 12: 9 – 14 (NVI) 
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  “Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.” 
2 Coríntios 3.17 

ATIVIDADES PERMANENTES 
Reunião de Oração Dominical – 9:00am 
Escola Bíblica Dominical – 10:00 am 
Culto Dominical – 11:30 am 
Culto de Oração e Estudo Bíblico – Quarta-feira 8:00 pm  

Culto Administrativo (Assembléia) – 2 º  Sábado 
Ceia Memorial – Todo 1 º domingo 



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

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

LOUVEMOS AO SENHOR 

“Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador.”  
Isaias 43:11 

Leitura Bíblica Isaias 40:3 a 9...........................Jerusa Soares 

Oração Invocatória........................................Soraya Dunham 

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

COMUNHÃO 

“Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim 
me convém agregá-las também. Elas ouvirão a minha voz,e 

haverá um rebanho e um pastor.”  João 10:16 
Saudações e Boas Vindas..................................Jerusa Soares 

Dedicação de Dízimos e Ofertas  ....................... Jerusa Soares 

Momento de Oração e Dedicação ........................Evanise Chan 

 ADOREMOS AO SENHOR 

“...Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem 
ao nosso Deus.” Apocalipse 19:1b 

Hino Cegueira e vista..........................................Congregação 
Momento de Oração .......................................... Congregação  

REFLEXÃO 

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho 
Unigênito, para qur todo aquele que nele crê não pereça. mas 

tenha a vida eterna.” Joao 3:16 
 
Mensagem...........................................Pr.Luiz Paulo Dunham  

Celebração da Ceia Memorial ..................Pr.Luiz Paulo Dunham 

Hino  Vencendo vem Jesus ................................. Congregação  

Avisos ............................................................Jerusa Soares 

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

 

 

C O M U N I C A Ç Õ E S  

Segunda-Feira – Dia 08  Reunião da Diretoria às 8:00 PM. 
Quartas-Feiras - Reunião de oração e estudo bíblico às 8:00 PM. Venha e 
traga visitantes.Estaremos dando continuidade ao Estudo Bíblico de Romanos. 
Quinta-Feira – Reunião da Liderança às 8:00 PM os demais irmãos que 
quizerem participar sintam-se à vontade. 
Sábado – Culto Administrativo às 8:00PM na Igreja. 

MOTIVOS DE ORAÇÃO 
Intercessão  - Diretoria, comunhão da igreja, Soraya Dunham e família, 
pela família de nossa MER Silvana Rego. 
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! 
 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE AGOSTO 
 

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

19 – Carlota Custodio   
 

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        Jerusa Soares Joao Rubens Soares 
Cozinha                          Wine e Beni Solenir, Neusa, Sebastião 
Som                               Kevin Siqueira Kevin Siqueira 
Projeção                      Caroline e Kevin C     Caroline e Kevin C 
Recepção                      Evanise e David Evanise e David  
 

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

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.  
 
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. 

FOTOS – Aconteceu, virou manchete! Aproveite todas as 
oportunidades, para registrar os eventos através de fotos e envie-as 
para fotos@liberdadeny.org 


