
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. 

 

CONVOCAÇÃO 
 

 Convoco, na qualidade de presidente da Liberty 
Baptist Church of New York (Igreja Batista da 
Liberdade em New York), todos os membros para 
uma assembléia extraordinária, que acontecerá no 
dia 1 de setembro de 2005, às 20:00 horas, na sede,  
para estudo e aprovação do Estatuto, Regimento 
Interno e da igreja, além de questões de ordem 
disciplinar, de conhecimento e decisão da igreja.  
 Para moderar a reunião, convidamos o Pr. Eli 
Fernandes, que atuará como presidente  ad hoc, 
conforme praxe batista.  
 

Jõao Rubens Soares 
                                             Presidente 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 TOMADA DE DECISÕES 
 

 (Leia Provérbios 1:1-6) 
 

Boas decisões exigem informações processadas de forma 
precisa e correta. A tecnologia tornou a aquisição de informações fácil e 
rápida. Os computadores comprimem dados e os devolvem a nós em 
bits digeríveis, mas a mente humana ainda precisa analisar esses dados 
e tomar decisões. Salomão tinha consciência de que os líderes precisam 
tomar boas decisões, por isso os incentivou a adquirir sabedoria e a ter 
discernimento. 

O líder precisa desenvolver um caráter disciplinado e prudente 
para fazer o que é bom, correto e justo. A dificuldade surge quando o 
líder  não sabe o que é bom, correto e justo ou quando qualquer 
decisão lhe parece imprópria, errada e injusta. Por isso, Salomão 
recomenda aos inexperientes que adquiram prudência, e aos jovens, 
bom senso e conhecimento. Na verdade, todos precisam aprender e 
buscar orientação diariamente. 

Provérbios não é um livro-texto sobre tomada de decisões, mas 
seu conteúdo repleto de sabedoria é um presente de Deus, pois nos 
ensina a tomar as melhores decisões. Na introdução do livro, 
descobrimos que os provérbios a seguir nos ajudarão a desenvolver a 
capacidade mental necessária para processar informações complexas. 

 Ainda que a tecnologia nos ajude a coletar e manipular 
informações, necessitamos de uma mente treinada para aplicar a lógica 
coerente à informação que recebemos e tomar decisões sábias. Os 
provérbios ajudam-nos a alcançar esse objetivo de maneira agradável a 
Deus. Eles aguçam nossa mente e revelam o pensamento de Deus – 
com isso, nossas decisões estarão em sincronia com a perspectiva 
eterna 

Leia o texto novamente, incluindo agora o verso 7. Em seguida, 
estude Provérbios como fundamento para obter excelência da tomada 
de decisões. 
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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  
 

ABERTURA 

Chamada ao Culto ...................................  Congregação 

 
Hino 224 HCC – Vós Criaturas de Deus Pai 

 
*Oração Inicial ........................... ..........Fátima Lacerda 

Palavras de Boas Vindas .........................Fátima Lacerda 

CELEBRAÇÃO 

Cânticos de Celebração.......Liber Workship & Praise Team 

Dedicação de Dízimos e Ofertas.................. Congregação 

 Hino Congregacional..................................Congregação 
 

Hino 430 HCC – Que darei a Cristo 
 

*Oração de Consagração Dízimo e Ofertas ... Congregação  

ADORAÇÃO 

Cânticos de Adoração .........Liber Workship & Prsise Team  

Apresentação do Pregador.......................Fátima Lacerda 

ENSINO 

*Mensagem .......................................... Pr. João Nunes  

Canticosl ..........................Liber Workship & Praise Team 

 

*Oração Final e Bênção Apostólica ........... Pr. João Nunes 

 

* Favor não se locomover durante esses 

momentos no culto. 

 

 

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.Estamos estudando o Livro de Romanos. 

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 
 

08 – Francisco Amaro 08 - Aniversario de 
          Casamento 

19 – Carlota Custodio        Francisco e Marilene 
  

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        Fátima Lacerda João Rubens 
Cozinha                         Dorinha Maria Ines 
Som                               Sotiris Malas Sotiris Malas 
Projeção                      Caroline e Kevin C     Caroline e Kevin C 
Recepção                      Evanise e David Evanise e David  
 

PR. ELTON JOHNSON: Estará conosco no próximo final de semana. Ele 
trará um estudo bíblico no sábado e domingo à noite  e pregará no 
domingo pela manhã. Procurem João Rubens ou Jerusa (718) 721-4056 
para informarem-se do local e horário.  

LEMBREM-SE : TRAGAM VISITANTES!!!!!! 
 
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 


