
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). 

UTILIDADE PÚBLICA 
Riverside Child Health Clinic  
160w  100th Street #118 -  Tel: 212-280-9240 
A informação que temos é que nesta clínica atende uma médica  brasileira. Vamos 
conferir? 

 
ATENÇÃO: Reunião com todos os irmãos que foram indicados para treinamento 
ao diaconato da igreja na próxima terça-feira, às 8:00 PM, na residência pastoral. 
Por favor é importante que todos estejam presente. 
 

Dízimos do Mês de Agosto 
1a., 2a e 3a. Samanas              $4,379.50 
Media (dos ultimos 3 meses)  $7,183.00 

                            Orcamento Estipulado           $10,583.00 
 

ESCALA DE SERVIÇO 
 Hoje  Próximo domingo 

 
Dirigente do Culto             Pr. Paulo Paiva               Pr. Paulo Paiva 
Som                                     Kevin Siqueira Kevin Siqueira  
Projeção        Caroline Soares              Caroline Soares 

 
ESCALA  MINISTÉRIO DE MÚSICA, ADORAÇÃO E ARTES 

 Hoje  Próximo domingo 

 
Música Inicial                     Even Teixeira                     Especial            
Música Final                       Instrumental                       Especial 
Piano (Cânticos e Hinos)          Even Teixeira                  Even Teixeira 
Regência                            Caroline Soares               Caroline Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Alegrai-vos!!! – Porque Deus nos chama para a união” 
“Que alegria neste dia. 
Nós estamos a gozar! 

Neste ensejo, bom desejo. 
Temos: só a Deus louvar.” 

 
                   É com a lembrança deste hino, 411 do Cantor Cristão, que rendo louvores à Deus 
e que retrata também o que está dentro do meu coração, que é a alegria e a satisfação em 
poder presenciar um mês que para a Igreja Batista da Liberdade em New York será o marco e 
o início de uma nova etapa. 
                   Demos oportunidade para que os jovens e adolescentes participassem mais 
ativamente dos cultos e da cântina, encarregando-os na organização destas áreas da igreja e 
podemos ver que eles superaram todas as nossas boas espectativas, que já tinhamos a 
respeito deles, vendo suas dedicações e esmero. No sábado dia 19, tivemos quase 90 jovens 
aqui no culto jovem, representando 3 igrejas, além da Liberdade; fazendo intercâmbio, 
comunhão, amizade, estudo da Palavra e evangelismo, pois tinhamos jovens que nunca 
entraram numa igreja evangélica até então. Louvado seja Deus!!! 
                   Temos que falar também do grupo das mulheres de nossa igreja, que organizaram 
uma grande reunião e lá elas puderam testemunhar de Jesus para outras mulheres 
convidadas, principalmente para aquelas que não tem Jesus Cristo como seu Salvador e 
Senhor. Sabemos que a semente foi plantada, e o resultado depende somente de Deus mas 
não podemos deixar de apontar que a vida deste querido grupo de servas do Senhor tem sido 
modelo e que este trabalho é o “grão” que fará crescer uma grande colheita em nossa igreja e 
no Reino de Deus. Como é gostoso contar com tão bom grupo na igreja. Damos louvores à 
Deus por suas vidas!!! 
                  New Rochelle agora temos 
outro tamb m Jerusalém realizava: “E 
perseverav tir do pão e nas orações.” 
(At.2:42). E  e evangelização. Glórias à 
Jesus por i
                  e dia lindo e que felicidade 
poder ver o s que foram voltadas para 
a comunhã Family Day e o Jantar da 
Família Lib eio, para que as pessoas 
possam ve  no céu. Alegrai-vos todos 
que fazem  isso tudo é fruto de vosso 
trabalho e c esultará cada vez mais em 
nossa uniã samos dizer assim como o 
salmista: “A

Pr. Paulo Paiva 

ATIVIDADES PERMANENTES 
 

Escola Bíblica Dominical – 05:30 pm 
Culto Dominical – 07:00 pm 
Culto de Oração e Estudo Bíblico – Quarta-feira 8:00 pm 
Núcleo de Estudo Biblíco (New Rochelle) – Sexta-feira 8:00 pm 
Núcleo de Estudo Biblíco (Astoria) – Quinta-feira 8:00 pm 
Culto Jovem – Todo ultimo sábado do mês às 7:30 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 l
2 Coríntios 3.

iberdade.” 
17 
 Iniciamos o segundo núcleo de estudo bíblico, além de 
ém em Astória, nestes núcleos fazemos o que a Igreja e
am na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no par
stes locais são para que a igreja se reuna em comunhão
sso!!! 
 E por fim, ontem e hoje; meu irmão, irmã e amigos, qu
s irmãos e amigos felizes e desfrutando de programaçõe
o, amizade, confraternização e bênção. Que o Liberty 
erdade sejam comemorados todos os anos em nosso m
r Jesus Cristo em nós e assim glorifiquem o Pai que está
parte da Igreja Batista da Liberdade em New York, pois
ompromisso que têm com o Senhor, pois este trabalho r

o, comunhão e evangelização, que todos nós juntos pos
leluia! Louvai a Deus no seu santuário;...”  (Sl.150) 



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

Música Inicial                                                                                  Even Teixeira 

 
Oração                                                                                  Stephanie Machado                                                                   
 

Boas-Vindas e Comunhão                                                        Gregory   Machado 
 
Cânticos                                                                       Grupo Jovem da Liber/NY 

 
Rio de Deus 

Ouve-se um Júbilo   
 
 

Momento de Intercessão                                                                Pr. Paulo Paiva 
                                                                                                
Dedicação de Dízimos e Ofertas                                                     Pr. Paulo Paiva 
 
 

Oração de Gratidão                                                                        Kevin Siqueira 
               
Cânticos                                                                       Grupo Jovem da Liber/NY                 
 

 
Rompendo em Fé  

  Venho, Senhor Minha Vida Oferecer   
Ha uma Unção 

 
Mensagem                                                                                    Pr. Paulo Paiva 

 
"Cultivando Bons Relacionamentos"  

João 10:1-18 
Cântico                                                                         Grupo Jovem da Liber/NY                 

 
Avisos                                                                                   Stephanie Machado 
 
Palavra Pastoral                                                                            Pr. Paulo Paiva 
 

Oração Final                                                                               Douglas Lacerda 

 
Música Final                                                                                    Instrumental 
 

 
 

A Deus toda honra e glória!!!! 
Aos nossos jovens e adolescentes deixamos um recado de Deus para vocês que 

trabalharam ativamente durante este mês, que se encontra em: Eclesiastes 9:10 a 
“Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças...”  

COMUNICAÇÕES 

ESTUDOS IMPORTANTES, VAMOS CONFERIR? 
1 - A Doutrina do Espírito Santo na classe de Adultos na EBD. Uma oportunidade para 
aprendermos e tirarmos as dúvidas com respeito a este assunto, participem. 
2 – Na classe de discipulado as nossas crianças estão estudando as principais doutrinas 
bíblicas. Se você tem interesse sobre o assunto junte-se a elas com certeza a 
experiência será muito boa. 
3 – O Livro de Colossenses às quartas-feiras. Estamos finalizando o primeiro capítulo 
portanto ainda há tempo de você participar além de que temos o nosso momento de 
oração e  muita música.  

Liber Worship & Praise Team – AGOSTO: JOVENS – Responsável KEVIN 
CHAN. Setembro: JOVENS E GRUPO REGULAR – Responsável : LECIR. 
Intercessão- Pela escolha daquele que será Pastor efetivo da Igreja, pela 
preparação do musical JESUS, THE ONE AND ONLY, pelos jovens e adolescentes de 
nossa Igreja , pelo pastor interino Paulo Paiva e sua esposa Alceir e pela viagem da 
Ministra Jocilene Malas e sua família. 
Indicação Diaconal:   Esses são os irmãos que foram indicados  para 
treinamento ao diaconato da igreja - Ana Conceição, David Carvalho da Silva, 

Evanise Chan, João Rubens Alves Soares, Manuel Cunha, Maria de 
Fátima Lacerda, Mauro Machado,  Orival Canhedo, Silvana Canhedo e 
Winefred Camargo. 
MUSICAL DE ANIVERSÁRIO – Nossa Ministra de Adoração, 
Louvor e Artes, está trabalhando em um Musical que será abençoador 
para nossa igreja desde sua preparação. Procurem a Lecir para 
obterem todo o material e começarem a trabalhar na preparação deste 

que será sem dúvida, um marco de crescimento espiritual, união e comunhão em 
nossa igreja. Os ensaios começarão 29 de setembro. VOCÊ NÃO PODE FICAR 
FORA DESSA!! 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE AGOSTO 
“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações 

sábios”. Salmo 90:12 
DIA 13 – Roberto Martins 
DIA 19 – Carlota Custódio 
DIA 20 – Larinha 

 

ATENÇÃO - Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos. 
 

INFORMAÇÃO MISSIONÁRIA 
 
AMOR À OBRA MISSIONÁRIA - Na cidade mineira de Caparaó, terra do café 
e de lindas montanhas, está a Igreja Batista Córrego do Fama, a 12 Km do asfalto, 
na roça, na estrada de chão de barro, como dizem os mineiros da região. Essa 
igreja tem aproximadamente 50 membros e é uma inspiração a todos os batistas. 
"Chegar naquela igreja e ver a classe de jovens traçando alvos para campanhas 
missionárias nos deixa maravilhados por tamanha fé em meio a tanta dificuldade", 
declara o pastor Cleber de Souza – Coordenador de Estratégias de Missões 
Nacionais no campo mineiro. A igreja participa do PAM Brasil desde 2001 e, mesmo 
em meio a tanta simplicidade, segue confiante de que todo esforço da igreja, nesta 
participação, é visto pelo Senhor e se estende ao campo missionário. É através da 
visão missionária de igrejas como a Igreja Batista Córrego da Fama que o Brasil 
dirá SIM a Jesus. 


