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KIDS

4. Evangelismo

Respond if you
know the
answer:

O evangelismo é a proclamação do juízo
divino sobre o pecado, e das boas novas da
graça divina em Jesus
Cristo. É a resposta dos cristãos às pessoas
na incidência do pecado, é a ordem de Cristo
aos seus seguidores, a fim de que sejam
suas testemunhas frente a todos os homens.
O evangelismo declara que o evangelho, e
unicamente o evangelho, é o poder de Deus
para a salvação. A obra de evangelismo é
básica na missão da igreja e no mister de
cada
cristão.
O
evangelismo,
assim
concebido, exige um fundamento teológico
firme e uma ênfase perene nas doutrinas
básicas
da
salvação.
O
evangelismo
neotestamentário é a salvação por meio do
evangelho e pelo poder do Espírito. Visa a
salvação do homem todo; confronta os
perdidos com o preço do discipulado e as
exigências da soberania de Cristo; exalta a
graça divina, a fé voluntária e a realidade da
experiência de conversão.
Convites feitos a pessoas não salvas nunca
devem
desvalorizar
essa
realidade
imperativa. O uso de truques de psicologia
das massas, os substitutivos da convicção e
todos os esquemas vaidosos são pecados
contra Deus e contra o indivíduo. O amor
cristão, o destino dos pecadores e a força do
pecado
constituem
uma
urgência
obrigatória.
A norma de evangelismo exigida pelos
tempos críticos dos nossos dias é o
evangelismo pessoal e coletivo, o uso de
métodos sãos e dignos, o testemunho de
piedade pessoal e dum espírito semelhante
ao de Cristo, a intercessão pela misericórdia
e pelo poder de Deus, e a dependência
completa do Espírito Santo.

O evangelismo, que é básico no
ministério da igreja e na vocação
do crente, é a proclamação do
juízo e da graça de Deus em Jesus
Cristo e a chamada para aceitá-lo
como Salvador e segui-lo como
Senhor.

Continua na proxima edição...

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.”
2 Coríntios 3.17

1. How many and what are the
historical books?
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
2. Who wrote the historical
books?
_______________________
_______________________
_______________________
Profa. Jerusa Soares

PARTICIPAÇÃO DA IGREJA
BATISTA DA LIBERDADE
NA OBRA MISSIONÁRIA:
Oferta ao Plano Cooperativo
da Convenção Batista do Sul

US$1.354,00

Oferta para Missões Mundiais
US$1,510.90
Oferta missionária para as
vítimas do Tsunami
US$1,468.00

A Deus seja dada toda
honra e toda a glória!
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Evangelizar - Um Hábito!
Com certeza, hoje, você já desempenhou inúmeras tarefas que já
são tão naturais na sua vida que você nem as nota mais: lavar o rosto,
tomar café, pentear o cabelo, calçar os sapatos, etc. A essas ações
chamamos hábitos. Um hábito significa usar condições naturais como
meios para atingir fins.
Como seria maravilhoso se para cada um de nós, crentes em Cristo
Jesus, mostrar aos outros o amor de Deus fosse um hábito tão natural
que fluísse naturalmente através das nossas palavras, das nossas
atitudes e ações.
Dia após dia, o Senhor nos dá oportunidades de cumprirmos o que
diz a sua Palavra: “Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir
sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a
Judéia e Samaria, e até aos confins da terra.” Atos 1.8.

Você pode estar pensando: “Ah... Mas eu não estou preparado. Não
tenho condições, etc...” Por favor, diga não a esses pensamentos, pois
eles não vêm de Deus. O nosso Deus sempre usou pessoas comuns
para a execução do seu plano. Nada poderemos fazer por nós mesmos,
sem a presença do Espírito Santo dentro de nós. Sendo assim, todos
que já experimentamos a salvação em Cristo Jesus e, portanto, temos
o Espírito Santo habitando em nós, estamos habilitados a evangelizar.
Ore ao Senhor, para que Ele que abra os seus olhos para ver as
oportunidades de falar do seu amor por Jesus e do amor dele por você
e por toda a humanidade ao seu redor: na laudry, nos parques, no
serviço, no subway, nos elevadores, nas portarias. Pessoas que andam
ao seu lado, conversam sobre a temperatura, sentam-se
para
negociar, todas elas precisam desesperadamente ouvir de você o mais
maravilhoso plano para a vida delas: o plano de Salvação em Jesus
Cristo. É uma grande responsabilidade, mas é também um grande
privilégio, trabalhar com o Espírito Santo de Deus, levando almas a
conhecerem Jesus como único e suficiente Salvador.
Que o Senhor a todos abençoe é a minha oração.
Silvana Rego
Ministra de Educação Religiosa
Igreja Batista da Liberdade em New York

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial ...............................................................................Teclado
Hino Congregacional ......................................... MM Jocilene Ayres Malas

Sight & Sound – Teatro bíblico na Pennsylvania.
Todas as informações com a Bia, que
está organizando a caravana da
nossa igreja.

Conta As Bençãos/Count Your Blessings – 444 HCC
Oração...................................................................... Luiz Mauro Machado
Palavra de Boas-Vindas............................................ Luiz Mauro Machado
Apresentação do bebê Ester Olmo ..............................Pr. Daniel Ledesma
Cânticos ................................................. Liber NY Praise &Worship Team

Marca De Cristo
Eu Quero Ser Uma Benção P’ra Você
Dedicação de Dízmos e Ofertas ........................................... Congregação
Hino Congregacional ......................................... MM Jocilene Ayres Malas

ANIVERSARIANTES DO MÊS
“O Senhor te abençoe e te guarde.”
06 – Luiz Mauro Machado Junior
14 - Sandoval Carvalho
26 - Maria de Fátima Lacerda

Mensagem ..................................................................Pr. Daniel Ledesma

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

Cântico .................................................. Liber NY Praise & Worship Team

Coração Igual Ao Teu
Oração Final e bênção ................................................Pr. Daniel Ledesma
Música Final ........................................................................ Instrumental

COMUNICAÇÕES
Quartas-Feiras - Reunião de oração e estudo bíblico às 8:00 PM. Venha e
traga visitantes. Estamos estudando o livro de Romanos. Não deixe de
participar.

MOTIVOS DE ORAÇÃO
Pela Diretoria da Igreja.
Por Soraya Dunham e familia
Pelos enfermos.

Pela Unidade da Igreja.
Pelo Pr. Levy Penido.
Pela Cruzada Billy Graham

Escola Bíblica Dominical – Todos os domingos às 10:00h. Abril Aniversário da EBD – 225 no mundo – 150 no Brasil – 3 meses na
Liber. O aluno exemplar do mês será aquele pontual, assíduo, que
estuda a lição e o que trouxer o maior número de visitantes à EBD.
Ensaios Grupo de Louvor - sábados às 3:00 PM. Se você faz parte desse
grupo, não deixe de participar.

13 - Ana Conceição
25 - Jorge Luces e Elizânia Garcia

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). Pegue a tabela da leitura na recepção.

Tu És Fiel/Great Is Thy Faithfulness – 25 HCC
Apresentação da Cruzada Billy Graham ........................ MER Silvana Rego

Num. 6.24.

Hoje
Dirigente do Culto
Cozinha
Som
Projeção
Recepção

Luiz Mauro Machado
Elizanea e Dorinha
Hélio e Kevin S
Caroline e Kevin C
David e Evanise

Próximo domingo
Silvana Rego
Hélio e Kevin S
Caroline e Kevin C
David e Evanise

ATENÇÃO - Favor não atender ou deixar o seu telefone celular
ligado durante a realização de qualquer atividade na Igreja.
IRMÃOS - O envelope de dízimo tem um novo item: FUNDO PRÓ
TEMPLO. “Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não com
tristeza, ou por necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria.” II
Corintios 9.7. Os valores desse fundo não serão utilizado para
nenhuma outra finalidade, a não ser a compra do templo.

QUERIDO VISITANTE – Sua presença é muito importante para nós.
Volte Sempre!

“ Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor.”

Salmo 122:1

OS DEZ MANDAMENTOS – No próximo sábado,
dia 30, às 7:00PM, aqui em nossa igreja. Não chegue
atrasado, pois, sendo o filme de longa duração,
começaremos pontualmente na hora estabelecida.

