
  
 

      Pr. Levy Penido, por mais uma vez estar colaborando com  a Igreja 
Batista da Liberdade. É sempre um tempo de alegria, companheirismo  e 
acima de tudo de estarmos juntos louvando as maravilhas que Deus nos 
proporciona a cada momento. 
      Que Deus o abençoe ricamente, sua família e o ministério que 
realiza Kearny e New Hyde Park 
 

Visitante seja bem-vindo.  Que Deus abençoe sua vinda! 
 

Atenção 
Reserve em sua agenda a data de 28 de agosto de 2007 
– Segunda-feira. Possivelmente teremos uma programa 
ção especial e contaremos com a presença de todos os 

irmãos 
 

ESCALA DE SERVIÇO 
          

   Hoje  Próximo domingo 
 
Dirigente do Culto              João Rubens Soares        João Rubens Soares 
Som                                     Kevin Chan      Sotiris Malas 
Projeção         Caroline Soares               Caroline Soares 
Recepção         David Carvalho                             
Contagem/Hoje                  Jerusa, Lídia, Sotiris 
Contagem/Proximo Dom   Jerusa,Fatima, Sotiris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
GÊNESIS 3. 1-6 

 
           A maioria dos cristãos já descobriu que há três maneiras de lidar com os 
erros: 1) o jeito mais fácil – aprender com os erros dos outros; 2) o jeito difícil – 
aprender com os proprios erros; 3) o jeito trágico – não aprender com nenhum 
dos dois.  
Gênesis 3. 1-6 dá-nos a oportunidade de aprender da forma mais fácil. O texto 
contém informações inestimáveis acerca do método que Satanás utilizou para 
quebrar a relação de dependência de Adão e Eva para com Deus. A observação 
cuidadosa da situação nos ajudará a evitar o erro trágico do casal de abdicar da 
dependência para com Deus. 
           Note (v. 1) que eles não estavam enfrentatndo um adversário fácil. 
Jamais subestime o poder daquele que deseja que você dependa de tudo menos 
de Deus. Satanás lançou a semente da dúvida sobre o significado da instrução de 
Deus (“Foi isto mesmo que Deus disse [...]?” [v. 1]). Ao “teologizar” ou filosofar, 
tentava fugir da declaração evidente de Deus e de sua intenção. 
          Em seguida, ele distorceu de fato a afirmação de Deus (“Não comam de 
nenhum fruto das árvores do jardim” [v. 1]) Não foi isso que Deus disse. Embora 
a afirmação de Satanás estivesse muito próxima das palavras de Deus (v. Gn 
2.16, 17), uma alteração minúscula na sentença imprimiu à frase o significado 
oposto. 
          Então Satanás deu o bote mortal. Contradizendo frontalmente a 
declaração de Deus (cp. 3.4 com 2.17), insinuou que o Criador estava 
escondendo algo bom e essencial de suas criaturas (3.5). Como depender de um 
Deus desses?  
          Observe que Satanás pôde então retrair-se, pois o instinto humano fora 
despertado. Gênesis 3.6 relaciona três coisas boas sobre o fruto. Era “... 
agradável ao paladar...”, “... atraente aos olhos...” e “...desejável para [...] se 
obter discernimento...”. Não há nada de errado com isso, correto? Mas leia 1 João 
2.16. A questão é que não havia nada de errado para o destino certo. 
          João declara – e Adão e Eva são exemplo disto para nós – que a 
dependência  de Deus não é meramente um caminho para o sucesso. Há outros 
caminhos para alcançar muito do que Deus oferece. Mas somente o tolo define 
como sucesso o “fim” correto alcançando por um caminho “errado”. Todos os 
dias, Satanás sopra em nosso ouvidos idéia de que não precisamos depender de 
Deus. Você dará ouvidos a ele? A escolha é sua. 

Extraído 

 
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 (Astoria) – Quinta-feira 8:00 pm 
Núcleo de Estudo Biblíco (New Rochelle) – Sexta-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 
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  

Música Inicial                                                                              Piano 
Oração                                                                  João Rubens Soares 
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 
  

Descansando No Poder De Deus - 330 HCC 
 

 Boas-Vindas                                                  Maria de Fátima Lacerda 
Tema, Divisa e Hino para 2007                                        Jerusa Soares 
  

2007 – ANO DA ORAÇÃO 
E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e 
buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu 
ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. II 

Crônicas 7.14 
Hino                                                                Regente e Congregação 
 

Se Meu Povo 
 

Momento de Oração                                                         Congregação 
Dedicação de Dízimos e Ofertas                        Maria de Fátima Lacerda 
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 

 
FESTIVAL DE HINOS DE GRATIDÃO 

Compilação: Jocilene Ayres Mals 
Conta As Bençãos – 444 HCC/ Graças Dou Por Minha Vida – 419 HCC/  

Ao Deus De Amor E De Imensa Bondade – 32 HCC/  
Deus Dos Antigos – 43 HCC/“Porque Vivo Está” – 137 HCC 

 
Oração de Gratidão e Consagração                                 Celsino DaSilva 
Cânticos                                                       M.M. Jocilene Ayres Malas 
 

Sonhando Os Sonhos De Deus 
Coração Igual Ao Teu 

Quero Água Viva 
 
 
Mensagem           Pr. Levi Penido 
Cântico                                                         M.M. Jocilene Ayres Malas 
 

Aos Pés  Da Cruz 
 
Palavras Finais    João Rubens Soares 
Oração Final e Benção                                                   Pr. Levi Penido 
Musica Final                                                                               Piano 

 
 

COMUNICAÇÕES 

ATENÇÃO - Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos.  
 
EBD – Já iniciamos o estudo sobre Doutrina Bíblicas: Compromisso 
Batista.  Se você se interessa pelo assunto não deixe de participar de 
nossa EBD todos os domingos às 5:30 PM. 
 

INTERCESSÃO 
Oremos: 

• Por aquele que será o pastor de nossa igreja 
• Pela nossa irmã Jerusa Soares e família (falecimento de seu pai) 
• Pela saúde de nosso irmão Manuel Cunha  
• Pelo jovem Daniel Carlos Baptista (exército americano no 

Iraque) 
• Por nossa igreja e suas aitivdades semanais 
• Pela diretoria de nossa igreja e membresia 
• Pelos jovens e adolescentes de nossa igreja 
• Pela vida de nossos aniversariantes do mês 
• Por nossa irmã Aline (Liber NY recém-chegada. Trabalho e 

moradia) 
• Por nosso irmão em viagem de férias (  Evanise e Kevin, Silvana 

e Familia)  
Agradeçamos:  

• Pelo jovem Wellington Ayres Ferreira (liberto do cativeiro onde 
esteve por 21 dias) 

 
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE AGOSTO 

“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos  
corações sábios”. Salmo 90:12 
 
13 – Roberto Martins 
19 – Carlota Custódio - Hoje 
20 -  Lara Martins 

 
ESCALA DE PARTICIPAÇÃO NOS CULTOS DURANTE O MÊS 

08/22 - (quarta-feira) – João Rubens Soares (Igreja) 
08/23 - (quinta-feira) – David Carvalho da Silva (Núcleo de Astoria) 
08/24 - (sexta-feira) – Jerusa Pinto Soares (New Rochelle)  

Para Pensar 
 
      “A genialidade do evangelho nos dá a graça e a capacitação para 
realizarmos o que seria impossível fazermos por nós mesmos. A 
salvação e a santificação não são uma questão de obedecermos a um 
conjunto de  instruções, mas de depender do Espírito Santo que habita 
em nós para nos transformar de dentro para fora”. 
 


