
 Pr. David Paszkiewicz, your presence in our 
church has been the reason of great joy for us, 
as well as your participation in our Sunday 
worship. Our prayer is that your life, family and 
ministry are continuously blessed. 
 

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

Atenção 
     A Comissão de Escolha Pastoral informa aos irmão que continua o 
seu trabalho no que diz respeito à escolha daquele que será o nosso 
pastor. Muito em breve estaremos informando à igreja o que está 
acontecendo em todo o processo. Pedimos somente que estejam atentos 
as comunicações que serão feitas através do boletim semanal da igreja 
bem como durante o momento de avisos no decorrer do culto. Caso o 
irmão não pode estar em qualquer  reunião já acontecida, procure o 
relator da comissão ou ao presidente em exercício da Igreja.  

 
ESCALA DE SERVIÇO 

          
   Hoje  Próximo domingo 
 
Dirigente do Culto              João Rubens Soares        João Rubens Soares 
Som                                     Kevin Siqueira                Kevin Chan                      
Projeção         Anthony Soares               Anthony Soares               
Recepção         Pollyanna Soares                             
Contagem/Hoje                  Jerusa, Wine 
Contagem/Proximo Dom   Fatima, Jerusa, Sotiris   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

QUANDO DEUS TE DESENHOU, ELE NÃO ESTAVA NAMORANDO À BEIRA DO MAR 
Pr. Eli Fernandes de Oliveira 

 
 
          A frase "quando Deus te desenhou, ele estava namorando à baira do mar",  foi 
pinçada de uma musica conhecida mas muito infeliz, porque irreverente. O seu autor 
deixa transparecer a ideia de que Deus é ocioso, espectador. Ele não conhece o nosso Deus. 
          À luz disso, vale a pena que cada membro da LIBERNY reflita sobre "quem eu sou"?  
Participante ou espectador?  Deixe-me dizer-lhe uma coisa: Reconheço que nunca fui um 
atleta, mas, por lazer, joguei futebol de salão o suficiente para saber que é muito mais 
emocionante praticar um esporte do que simplesmente observar os atletas em ação. Quando 
estudante do primeiro ano do Seminário Teológico do Norte do Brasil, atuei no “famoso” time 
dos calouros, no campeonato interno de futebol de salão. Donaldo e eu éramos titulares do 
mesmo time. Ele, habilidoso, portador de um dible atordoador. Eu...bem... não cheguei a 
decepcionar muito - fazia meus “golzinhos” de vez em quando. Mas posso lembrar que, em 
nossas partidas, todos os lugares disponíveis para a torcida ficavam lotados. Era uma festa. 
Substituído algumas vezes, vim entender exatamente o que é ser torcedor, sentado na 
arquibancada, vendo a bola rolar. 
         Eu aprendi que ser espectador jamais se compara às emoções de estar na quadra 
jogando. E, certamente, não sou o único a pensar assim.  
           Prezado irmão, assim também acontece com o membro da igreja: tem que fazer uma 
escolha: Se se mantém espectador, sentando-se, durante os cultos, naquele cantinho de 
sempre, só assistindo, cumprimentando algumas pessoas conhecidas, e ao final voltando 
para casa ou ,se se torna um participante, um protagonista, “vestindo a camisa”, 
arregaçando as mangas e  unindo-se ao ministério da LIBERNY, com suas aptidões,  
trabalhando motivado, contente, amando o que faz.  
Asseguro-lhe que é muito mais apaixonante e prazeroso ser participante do que ser 
espectador. Creia que as pessoas da LIBERNY, que um dia permitiram que Deus as 
conduzisse às posições que Ele queria que elas ocupassem, sentem um inexplicável sensação 
de felicidade no que realizam. 
E quanto a você? Não é hora de levantar-se, deixar a arquibancada de espectadores, 
atravessar as fileiras dos bancos e apresentar-se para fazer parte efetiva na obra que Deus 
está querendo realizar nesta igreja?  
 Que sentido de utilidade há, ficar só vendo o que os outros fazem para mudar o rumo do 
mundo, quando se pode juntar a eles e com eles escrever essa nova página na história?  
Quando Deus desenhou você, Ele não estava namorando 'a beira do mar, ocioso, ou sentado 
em alguma extremidade do Universo. “Meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho” falou 
Jesus. 
 Sim, Ele estava labutando, com muito amor, fazendo-o à imagem dEle, com o propósito de 
ver voce glorificando o Seu nome, enchendo-o de graça e poder, para então você também 
laborar contente na igreja dEle, “enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode 
trabalhar”.  
 Mexa-se, desça da arquibancada, submeta-se ao Senhor. Seja participante do projeto de 
Deus para uma Igreja Batista da Liberdade em New York  forte, vida! 

 
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 domingo do mês às 4:30 pm 

 

New York, 16 de março de 2008 – Ano V – Nº 214 
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www.LiberdadeNY.org 

  “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                                                                 Violino  
Oração Inicial                                              João Rubens Soares 
Hino Congregacional                               Regente e Congregação 

 
Ao Deus De Amor e De Imensa Bondade - 32 HCC 

 
Comunicações e Boas-Vindas                                Jerusa Soares 
Solo                                                                Carlota Custódio 
Campanha Do Ano De 2008                                  Jerusa Soares 

TEMA 
“Vivendo os planos de Deus” 

 
DIVISA 

“Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o 
Senhor; 

planos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma 
esperança.” 

Jeremias 29:11 
Hino Congregacional                               Regente e Congregação 

 
Nossa Fé Jesus Contemplará - 338 HCC (1ª estrofe) 

 
Dedicação de Dízimos e Ofertas                             Jerusa Soares 
Oração de Gratidão e Consagração                         Evanise Chan         
Hinos e Cânticos                                          João Rubens Soares 

 
Em Jesus Amigo Temos (1a estr.)/What A Friend We Have 

In Jesus - 165 HCC 
Senhor, Te Quero ( Português/ English) 

Glória Pra Sempre 
 

Apresentação do Pr. Visitante e Oração         João Rubens Soares 
Mensagem                                                Pr. David Paszkiewicz 
Oração Final e Benção                               Pr. David Paszkiewicz 
Música Final                                                                   Violino 
 
 
Violino: Kevin Siqueira 
Violão: João Rubens Soares 
Contra-Baixo: Caroline Soares 
Regência: Jerusa Soares 

COMUNICAÇÕES 

ATENÇÃO 
 Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos. 

 
                                    INTERCESSÃO 
“Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que 
aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são 
ouvidas as tuas palavras; e eu vim por causa das tuas palavras.” Daniel 10:12 
Oremos: 
*Por aquele que será o pastor de nossa igreja – Desafio 
*Por  Hannah, filhinha do Pr. David e de Ronize Paszkiewicz, 
*Pela saúde de nosso irmão Manuel Cunha e irmã Jerusa Soares 
*Pelo jovem Daniel Carlos Baptista (exército americano no Iraque) 
*Pela diretoria da nossa igreja e membresia 
*Pelos jovens e adolescentes de nossa igreja  
*Pela vida de nossos aniversariantes do mês 
*Pelo Pr. Julio Quirino e família missionários no Quênia -  Importante 
 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO 
 “Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações 
sábios”. Salmo 90:12 
DIA 17 – Casamento João Rubens & Jerusa 
DIA 18 -  Jerusa Pinto Soares 
DIA 20 – Vania Luduwig Cunha 
DIA 30  - Silvana Olintho Canhedo 
 
 

CONVOCAÇÃO IMPORTANTE 
Para: Assembléia Extraordinária  
Dia: 30 de março de 2008  
Horário: às 4:30 PM  
Local: na sala da EBD 
Assunto: Reforma do Estatuto e Eleição de Trustee. 

 

SOBRE NOSSA AUSÊNCIA M.M. 

Queridos, hoje, minha família e eu estamos cultuando ao Senhor na Igreja 
Metodista de Harrison, NJ, onde minha prima, Rev. Lourdes Teixeira Magalhães, 
recém-chegada de São Paulo, esta assumindo o pastorado daquela igreja, 
pastoreando 3 congregações: brasileira, hispânica e indiana.  
Que Deus os abençoe e que vocês possam adorar e louvar ao Senhor também 
através dos hinos e cânticos desta noite 


