
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.  Deus o abencoe ricamente.  

NESTA SEMANA ESTAREMOS ORANDO POR ESSES MISSIONÁRIOS 
Adoniram Judson Pires  
País: Espanha • Cidade: Madri 
Abertura do trabalho: 1977  
E-mail:adoniram@teleline.es 
Aniversário: 01/05 - Filho(s): Alexandre (02/11), Ester (06/7) e Éber (04/9)  
Filipe Cunha Teixeira 
País: Portugal • Cidade: Lisboa 
Abertura do trabalho: 0  
Aniversário: /04  
 
MARQUE EM SUA AGENDA: Todos nós membros da Igreja  estaremos reunidos  
no dia 28 de agosto de 2006 para o   “LIBERTY FAMILY DAY” . Não percam a 
oportunidade de estarmos juntos numa grande festa de comunhão. 
 
REUNIÃO DAS MULHERES: Amanhã as 8:00PM, na casa da Cecilia DaSilva.  
104 Elisworth Ave. Mineola – NY 11501 - 516-338.5707 

 

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        Pr. Paulo Paiva                    Pr. Paulo Paiva 
Som                                Kevin Siqueira Kevin Siqueira 
Participação Especial    Kevin Siqueira Pollyanna Soares 
Recepção                       David  Carvalho João Rubens Soares 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
DOR 

 
                   Você já sentiu dor? Temos várias definições de dor: sensação 
desagradável produzida pela excitação de terminações nervosas sensíveis aos 
estímulos dolorosos e classificada de acordo com o seu lugar, tipo, intensidade, 
periodicidade, difusão e caráter; mágoa originada por desgostos do espírito ou do 
coração; sentimento causado por uma decepção, uma desgraça ou pelo sofrimento 
ou morte de um ente querido; sentimento que surge em decorrência de dano 
causado a outrem ou a si mesmo; arrependimento, pesar, remorso; sentimento de 
pena com relação a outrem ou a si mesmo; compaixão ou até mesmo dó. O que 
importa é que dor dói. Somente quem sente ou já sentiu dor sabe o que é passar 
por isso. A vida nos reserva estes momentos e estágios que fazem parte de nossa 
caminhada, e que é acompanhada pela tristeza, caracterizada muitas vezes pelas 
lágrimas. 
                   O que eu quero dizer com isso? A Igreja pode passar por isso. A 
história nos mostra isso, tais como os mártires, perseguições, cruzadas, divisões e 
tantos outros momentos que sempre trouxeram dor para o seu corpo. Esses 
momentos produziram tristezas no povo de Deus, mas felizmente o Senhor pode 
aplacá-las. Existirão tempos assim em nossas vidas, de dores, de tristezas e de 
lágrimas. Porém, podemos ter certeza que nosso Deus nunca irá nos desamparar, 
pois em Isaías 60:20 diz: “Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, 
porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão.” Essa é 
uma das garantias que o Senhor faz a nós, concomitantemente, temos que 
aprender com os nossos erros, corrigí-los e seguir em frente, pois é assim que o 
Senhor se alegra de nós e terá prazer em Seu povo, pois em Isaías 65:19 temos: 
“E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se 
ouvirá nela voz de choro nem de clamor.” 
                   Meu irmão, não existe dor que dure e tristeza que perdure, saiba que 
o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O melhor de Deus 
ainda está por vir, creia nisso e você poderá ver essa vitória em sua vida. “Jamais 
terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, 
pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apascentará e os guiará para 
as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, 
ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os 
homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará 
com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não 
haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, já 
não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque 
o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos” (Ap.7:16-
17; 21:3-4 e 22:5) Amém 

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

Boas Vindas................................................................ Pr. Paulo Paiva 
Hino............................................................................. Congregação 

 
   AGORA ESTOU CONTENTE – 319 HCC 

 
Música Especial............................................................Celsino DaSilva 
CAMPANHA DE MISSÕES MUNDIAIS 
TEMA: “Cristo aos extremos da terra.” 
DIVISA: Habacuque 2:14 
HINO: As Boas Novas Anunciai – 541 HCC 
Cânticos.........................................................................Congregação 
 

ROMPENDO EM FÉ 
VINHO NOVO 

CORAÇÃO IGUAL AO TEU 
 

Momento de Intercessão..................................................Congregação 
Dedicacão de Dízimos e Ofertas....................................... Evanise Chan 

Oração de Consagração...................................................Evanise Chan 
Hino..............................................................................Congregação 

 
FIRMEZA - 366 CC 

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

O QUE AS DIFICULDADES REVELAM? 
Atos 12:1-24. 

Ceia do Senhor.............................................................Pr. Paulo Paiva  
Hinos.............................................................................Congregação 

 
ALVOS MAIS QUE A NEVE -  286 HCC 

QUERO ESTAR AO PÉ DA CRUZ -  395  HCC 
Avisos.........................................................................Pr. Paulo Paiva 

Oração Final ................................................................Pr. Paulo Paiva 

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

TEMPO DE MISSÕES MUNDIAIS 

 
Pois a terra se encherá do conhecimento da 
glória do Senhor, como as águas cobrem o 
mar.                           Habacuque 2:14 

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. 
Classe de Discipulado – Toda quarta-feira, às 7:00 PM. 
Sextas-feiras – Núcleo de oração e estudo Bíblico em New Rochelle às 8:00PM  
Liber Worship & Praise Team – Ensaio domingo, às 4:00 PM, na Igreja. 
Escola Biblica Dominical  – Todos os domingos, às 5:30 PM. Classes para 
todas as idades. Seja pontual! 
Intercessão  – Pelo momento que estamos vivendo que é a escolha daquele 
que será o  Líder Espiritual da Igreja. Que Deus esteja nos direcionando e também 
a comissão que está trabalhando nesse sentido. Por cada membro da Igreja  afim 
de que estejamos unidos nas decisões a serem tomadas.  Pela saúde da irmã 
Neusa Tinoco Vieira, pelos jovens e Adolescentes de nossa Igreja e pelo pastor 
interino Paulo Paiva e sua esposa Alceir. 
 
ATENCAO – Nossa Assembléia Administrativa será no dia 15 de abril as 8:00PM 
da casa do irmão Manuel Cunha em função disso a reunião do Conselho 
Administrativo sera dia 11 de abril na casa do Pr. Paulo Paiva. 
 

Pelo carinho demonstrado pelas nossas Bodas de Prata. Que a 
cada dia Deus derrame as suas mais escolhidads bênçãos por 
aqueles que direta ou indiretamente participaram desse momento 
tão importante em nossas vidas -  Judith e Osvaldo. 
 

  

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABRIL 
 

“O Senhor te abençoe e te guarde”  Num. 6.24. 27 
 
  13 – Ana Conceição 
  14 – Sandoval Magno de Carvalho 
  25 – Elizania Rodrigues Garcia 
  26 -  Maria de Fátima Lacerda 
                          
 
ASSISTÊNCIA SOCIAL -Se você deseja participar desta obra em sua Igreja, 
procure as irmãs Solenir Machado e Vânia Ludwig que elas orientarão em como 
contribuir. 
 

WEBSITE DA IGREJA – Nosso wbbsite tem em média 600 visitantes por mês 
(gerando  6,000 hits) e recebemos aproximadamente 5 correspondência eletrônica 
por semana entre pedidos de oração, perguntas e mensagens no livro de visitas. 
Visite e divulgue nosso website www.liberdadeNY.org! 

QUIZ BÍBLICO – Até quando devemos ser fiel a Deus. 

Resposta do número anterior – Imitadores Efésios 5: 1 - 2 

CELULAR – Mantenha-o desligado durante as programações da Igreja. 


