
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 visitantes. 
 
FIQUE ATENTO – Vem aí “Encontros Transformadores” com o Pr. Elton 
Johnson. Anotem: 12 a 1 6 de outubro. Comece a orar e a convidar! 
 
Equipe do berçário – Se você se sente vocacionado para esse ministério, 
venha falar com MER Silvana Rego. Estamos formando as equipes. 
 

 
REGIMENTO INTERNO E  

REGRAS PARLAMENTARES 
 

 “...Até aqui nos ajudou o Senhor....” tem sido a nossa 
oração a cada dia, e como é bom saber que podemos contar 
com a direção do nosso Deus. 
  Vencemos mais uma etapa, desta feita com a aprovação 
das Regras Parlamentares e do Regimento Interno no útimo dia 
01 de setembro de 2005, com a orientação do Pr. Eli Fernandes. 
  Atenção irmãos, a secretária da Igreja já está 
distribuindo o Regimento Interno e as Regras Parlamentares. Se 
você ainda não recebeu, favor procurá-la após o culto. Nosso 
pedido é que, ao recebê-lo, você estude com muito carinho e 
atenção, o seu conhecimento será muito importante para o bom 
desenvolvimento da Igreja. Não deixe que ninguém decida 
aquilo que é seu direito e dever como membro.  

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPENDÊNCIA DE DEUS – Genesis 15. 9-20 
 

Os consultores jurídicos são os executivos mais bem 
pagos no mundo dos negócios porque nos protegem uns dos 
outros. Achamos tão difícil confiar na palavra de qualquer 
pessoa que tratamos de fechar todas as brechas em uma 
transação comercial. Nos negócios, fazer isso é mais que 
esperteza – é uma necessidade.  

No entanto, R. C. Sproul lembra seus leitores de que 
existe Alguém em quem podemos confiar. Ao comentar Gênesis 
15, texto-chave desta seção escreve: 

“O significado da trama está claro. Ao passar entre as 
metades, a mensagem de Deus era:“Abraão, se eu falhar em 
cumprir minha promessa a você, que eu seja cortado em 
pedaços tal como estes animais”. Deus colocou seu ser eterno 
em jogo. Era como se dissesse:”Que o meu ser imutável sofra 
mudanças se eu quebrar minha promessa! Que meu caráter 
infinito se torne finito e minha essência imortal sofra 
mortalidade! Que o impossível se torne possível se eu mentir!” 

O autor de Hebreus faz a seguinte reflexão acerca desse 
evento: “...por não haver ninguém superior por quem jurar, 
jurou por si mesmo...”(Hb 6.13) 

A garantia da promessa de Deus é o próprio Deus. Por 
trás de sua promessas, está tudo que ele é. Não seria suficiente 
Deus jurar pelo tempo ou pelo túmulo de sua mãe. Ele não tem 
mãe. O templo é sagrado o bastante para confirmar o seu 
juramento. Ele precisa jurar pela própria integridade, 
apresentando sua natureza divina como garantia eterna.* 
*One holy passion, Nashiville: Thomas Nelson 1987, p. 154-7 
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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 Congregacional.............................. ............Congregação 

Hino 555 HCC – A Cidade Irá Transformar-se 
Letra: Arthur Alberto de Motta Gonçalves, Werner Kaschel e Marcílio de Oliveira 

Filho, 1982 
Música: Marcílio de Oliveira Filho, 1982 

*Leitura Bíblica   (Atos 4.32; 2.44 – 47).......................Congregação 

 *Oração ........................................................Lidia Lacerda 

CONFRATERNIZAÇÃO E COMUNHÃO 

Palavras de Boas Vindas ....................................Lidia Lacerda 

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

DEDICAÇÃO 

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

*Oração de Dedicação.......................... Pr. Luiz Paulo Dunham 

ADORAÇÃO 

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

Apresentação do Pregador..................................Lidia Lacerda 

ENSINO 

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

Momento para Reflexao......................................Congregação 
Cânticos Final ……………………………….Liber Workship & Praise Team 
*Oração Final e Bênção Apostólica......................Pr. João Nunes 
Música/Final...............................................................................Teclado 

 
 

*Favor não se locomover durante esses momentos no culto. 
 
 

Favor não atender ou deixar o seu telefone celular ligado durante a 

realização de qualquer atividade na Igreja. 

Obrigado pela cooperação. 

 

 

 

C O M U N I C A Ç Õ E S  

Quartas-Feiras - Culto de Oração e Estudo Bíblico às 8:00 PM. Venha e 
traga visitantes. Estamos estudando o Livro de Romanos. 
Atenção  – Os irmãos Francisco e Marilene estarão embarcando para o Brasil 
dia 22 de setembro. Aqui fica o endereço para todos - Rua Agnes Roselin, 74 – 
Itaquera – São Paulo – CEP 08255-680 – Fone 011 65215624.  

MOTIVOS DE ORAÇÃO 
Intercessão  - Diretoria e Ministérios da Igreja, agora em nova fase de 
atuação; por decisões que vamos tomar nas próximas assembléias; comunhão 
da família LIBER/NY;  por nossos familiares. 
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! 

Assembléia Anual da Igreja – Dia 16 de outubro, estaremos realizando a 
assembléia anual com eleições para cargos e funções na Igreja 
 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO 
 

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

04 – Evanise Chan    
 09 – David  D’Silva 15 – George Luces 
10 – Pollyanna Soares 17 –  MER Silvana Rego              

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        Lidia Lacerda Luiz Mauro Machado 
Cozinha                         Wine e Bene Solenir,Neuza,Sebastiao 
Som                               Kevin Siqueira Kevin Siqueira 
Projeção                      Caroline e Kevin C     Caroline e Kevin C 
Recepção                      Evanise e David Evanise e David  
 

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 


