
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 Timóteo 2.15). 
 
 
QUERIDO VISITANTE – Sua presença é muito importante para nós. 
Volte sempre. 
ATENÇÃO JOVENS – Vem aí o próximo encontro de vocês e o mesmo 
acontecerá no próximo sábado dia 25 de fevereiro às 7:30 PM em nossa 
Igreja. Venham e tragam seus amigos para ouvirem o que Deus tem a 
falar a cada um de nós e prinipalmente a eles. 
 

SÓ PARA MULHERES:   
Reunião dia 20/fevereiro/2006 às 8:00 pm na 
residência da irmã Wine Camargo. 
179 – 90 Ave. Jamaica – NY – 11432 – 718-
291.9303 

 
 

NOVO MEMBRO –  Recebemos ontem em nosso Culto Administrativo como 
membro de nossa Igreja o irmão Gregory Machado. Seja benvindo e que o Senhor 
o abençoe ricamente. 

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 Pr. Paulo Paiva 
Som                               Kevin Siqueira Kevin Siqueira 
Participação Especial    Luiz Mauro Junior Pollyanna Soares 
Recepção                      Evanise e Cecilia Evanise e David 
Berçário Cecilia e Stephanie Alceir e Pollyanna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
“O Manquejar Vitorioso” 

                  
                   O Novo Testamento pinta outro retrato de vida 
vitoriosa....Jesus no Calvário. A imagem bíblica da vida vitoriosa se 
assemelha mais a um manquejar vitorioso. Jesus foi vitorioso não porque 
nunca hesitou, respondeu asperamente ou questionou, mas porque, 
tendo hesitado, respondido asperamente e questionado, manteve-se fiel. 
                   O que faz discípulos autênticos não são visões, êxtases, 
domínio de capítulos e versículos da Bíblia ou um sucesso espetacular no 
ministério, mas a capacidade de manter-se fiel. Fustigados pelos ventos 
volúveis do fracasso, surrados por suas próprias emoções rebeldes e 
machucados pela rejeição e pelo ridículo, os discípulos autênticos podem 
ter tropeçado e caído com freqüência, experimentado lapsos e relapsos, 
ter se deixado algemar aos prazeres da carne e se aventurado em 
territórios distantes. Mas permanecem voltados para Jesus. 
                   Depois que a vida traçou algumas linhas nos seus rostos, 
muitos seguidores de Jesus adquirem um sentido coerente deles mesmos 
pela primeira vez. Quando alegam modestamente: “Sou ainda um 
maltrapilho, mas estou diferente”, estão certos. Onde o pecado abundou, 
superabundou a graça. 
                   Durante a ceia do seu amor, Jesus virou-se e disse a Pedro: 
“Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante duas 
vezes, três vezes me negarás”. Lembra a ostentação vazia de Pedro? 
“Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te 
negarei”. Transbordando de autoconfiança, Pedro confiava em seus 
próprios recursos. Hoje, porém, essas palavras são uma canção de louvor 
a Pedro. Sua restauração à graça mostrou ser tamanha reviravolta que 
seu protesto não é mais ostentação vazia, mas uma profecia da verdade 
inflexível de Deus. Pois Pedro iria de fato morrer para não negar o seu 
Mestre, e lembrará para sempre da sua infidelidade como o momento do 
triunfo da graça e do amor vencedor de Cristo. 
 

(Texto extraído do livro: “O Evangelho Maltrapilho” de Brennan Manning, Editora Mundo 
Cristão/SP, pp 182-184) 

ATIVIDADES PERMANENTES 
 

Escola Bíblica Dominical – 05:30 pm 
Culto Dominical – 07:00 pm 
Culto de Oração e Estudo Bíblico – Quarta-feira 
8:00 pm  
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês 
Assembléia Geral – Todo 2º sábado do mês às 
8:00 pm 
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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...................................................................Luiz Mauro Junior 

Oração................................................................ João Rubens Soares  

 
SANTO! SANTO! SANTO! 02 HCC 

 
 

Boas Vindas................................................................ Pr. Paulo Paiva 
Cântico.....................................................Grupo Vocal e Congregação 

 
FICO FELIZ 

IGREJA, FAMILIA 
 

Dedicacão de Dízimos e Ofertas.................................... Alberto Siqueira  

Oração de Consagração................................................Alberto Siqueira 

Cânticos..........................................Grupo Vocal e Congregação 

 
VEM, ESTA É A HORA 
SEJA ENGRANDECIDO 

  
Mensagem.........................................................Pr. Paulo Paiva 

 
"POR QUE DEVO ACREDITAR NAS MISERICORDIAS DE DEUS?” 

SALMO 77 
 
 

Cântico......................................................Grupo Vocal e Congregação 

 
REFÚGIO VERDADEIRO – 324CC 

 
Avisos........................................................................ Pr. Paulo Paiva 

Palavra da Comissao Pastoral............................................Sotiris Malas 

Oração Final ..............................................Joõa Rubens Soares 

Poslúdio.........................................................Luiz Mauro Junior 

PARA MEDITAR 

“As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos 
consumidos, porque as suas misericórdinas não tem 
fim; novas são a cada manha; grande é a tua 
fidelidade”. Jeremias 3: 22-23 

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 
Colossences. 
 
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL  – Todos os domingos, às 5:30 pm. Classes para 
todas as idades. Seja pontual! 
 
Classe de Discipulado – Toda quarta-feira, às 7:00 PM. 
 

LIBER WORSHIP & PRAISE TEAM – Ensaio domingo, às 4:00 PM, na Igreja. 
 
Intercessão  - Recuperação de Jorge Luces, pela Diretoria e Ministérios atuais, 
pelo comissão de escolha pastoral, pelo pastor Paulo Paiva e sua esposa Alceir, 
comunhão da família LIBER/NY,  por nossos familiares, pela viagem do Pr. Paulo ao 
Brasil e os assuntos que ele tem para resolver. 
LÍDERES – 1 -Para melhorar as informações do nosso Boletim, favor comunicar 
qualquer alteração de dia, hora e local das atividades do seu Ministério e,  
2 - Procure saber a data de aniversario dos componentes do seu ministério e 
informe  pelos emails JsoaresNY@msn.com e ou Jsoares5@aol.com.  

NOVO ENDEREÇO: Sandoval e Clarice – 67 Ninron Dr – Danbury – CT – 06810 
                              Telefone: 203 – 791 - 2342 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE FEVEREIRO 
 

“O Senhor te abençoe e te guarde”  Num. 6.24. 27 
 
02 –  Gladis Luces 
17 -  CASAMENTO -  Evanise e Chan 
19 –  Milene Olmo 
 
ASSISTÊNCIA SOCIAL -Se você deseja participar desta obra 

em sua Igreja, procure os irmãos Sotiris Malas ou Vania Ludwig 

que eles orientarão em como contribuir. 
 
WEBSITE DA IGREJA – Você sabia que Liber-NY mantem um arquivo eletronico 
(no website) com os boletins dominicais e fotos de programações especiais? 
Visite e divulgue nosso website: www.LiberdadeNY.org 

 

CELULAR – Mantenha-o desligado durante as programações realizadas na 
Igreja. 

Quiz Biblico : Qual o nome do primeiro discipulo chamado por Jesus e o nome de seu irmao? 

Resposta do número anterior: É A mulher de Pilatos, Mt 27.19. 


