V - Nossa Tarefa Contínua
5. Missões
Missões é a extensão do propósito
redentor
de
Deus
através
do
evangelismo, da educação e do serviço
cristão além das fronteiras da igreja
local. As massas perdidas do mundo
constituem um desafio comovedor
para as igrejas cristãs. Uma vez que os
batistas acreditam na liberdade e
competência de cada um para as
próprias
decisões
nas
questões
religiosas, temos a responsabilidade
perante Deus de assegurar a cada
indivíduo
o
conhecimento
e
a
oportunidade de fazer a decisão certa.
Estamos sob a determinação divina, no
sentido de proclamar o evangelho a
toda criatura. A urgência da situação
atual do mundo, o apelo agressivo de
crenças e ideologias exóticas, e nosso
interesse pelos transviados, exigem de
nós dedicação máxima em pessoal e
dinheiro, a fim de proclamar-se a
redenção em Cristo, para o mundo
todo.
A cooperação nas missões mundiais é
imperativa. Devemos utilizar os meios
à nossa disposição, inclusive os de
comunicação em massa, para dar o
evangelho de Cristo ao mundo. Não
devemos depender exclusivamente de
um grupo pequeno de missionários
especialmente treinados e dedicados.
Cada batista é um missionário, não
importa o local onde mora, ou a
posição que ocupa. Os atos pessoais
ou de grupos, as atitudes em relação a
outras nações, raças e religiões, fazem
parte do nosso testemunho favorável
ou contrário a Cristo, o qual, em cada
esfera e relação da vida, deve
fortalecer nossa proclamação de que
Jesus é o Senhor de todos.
As missões procuram a extensão do
propósito redentor de Deus em toda
parte, através da evangelização, da
educação e do serviço cristão, e exigem
de nós dedicação máxima.
Continua na proxima edição...

Kids
Respond the
following
according to the
historic books:

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

1. Leader of the conquest
of Canaan and the first judge:
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____________________________
2. The Great grandfather of King
David:_______________________
3. Jewish Queen who risked her
life to save her people:
___________________________
4. Leader on the rebuilding of
the walls of Jerusalem:
____________________________
Profa. Jerusa Soares

ORAR – Um privilégio!
Há muitas promessas na Palavra de Deus que nos encourajam a orar:
“Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na angústia; dela o
retirarei, e o glorificarei.” Sal. 91.15. “E será que antes que clamem eu
responderei; estando eles ainda falando, eu os ouvirei.” Is. 65.24.
“Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á.” Mat. 7.7.
A Bíblia nos diz que nós devemos orar uns pelos outros e também nos assegura
que Deus ouve e responde as orações, segundo a Sua vontade.
Diante de tantas promessas, da certeza da fidelidade de Deus para com o que
promete, podemos, como filhos dele, nos achegar a ele numa conversa íntima,
na qual podemos falar e sermos ouvidos. Que privilégio!
A Cruzada Billy Graham não é só um evento, antes é um processo contínuo de
evangelismo e anúncio da Palavra de Deus aos que não conhecem Jesus como
único e suficiente Salvador.
Temos muitas maneiras de participar. Alguns ainda não sabem exatamente em
que área vão atuar, mas uma resposta tenho dado a todos que me procuram:
Você pode e deve orar! Ainda que nenhuma outra coisa você possa fazer, suas
orações farão uma grande diferença, que, na verdade, só a eternidade poderá
revelar em sua totalidade.
Eis aqui, alguns dos pedidos pelos quais devemos concentrar nossas orações
durante esse período de preparação:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pela direção de Deus para todos os assuntos da Cruzada.
Pelos pastores e líderes.
Pela operação André.
Pelos que não conhecem Jesus e que serão convidados a
participarem da Cruzada.
Pelo crentes comprometidos em compartilhar sua fé com outros.
Pelas classes de treinamento.
Pela proteção e sabedoria vindas de Deus para Billy Graham, sua
família, sua equipe, e por todos os participantes que servem a
Jesus Cristo.
Pelas finanças da Cruzada.
Pelas relações entre
a mídia/publicidade
e pela logística do evento.
24, 25
e 26

Que o Senhor a todos abençoe é a minha oração.

24, 25 e 26

Silvana Rego
Ministra de Educação Religiosa
Igreja Batista da Liberdade em New York

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Momento de Reflexão e Oração Silenciosa .......................... Instrumental
Música Inicial .................................................................Teclado e violino

As The Deer
Teclado: Cíntia Macedo & Violino: Kevin Siqueira
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,
e
precisa
saber
com
urgência o número de pessoas que
desejam ir.

Oração......................................................................... MER. Silvana Rego

ANIVERSARIANTES DO MÊS

Palavra de Boas-Vindas............................................... MER. Silvana Rego
Cânticos e Hinos..................................... Liber NY Praise &Worship Team
Dedicação de Dízmos e Ofertas ........................................... Congregação
Música Instrumental ....................................................................Teclado
Momento da Educação Religiosa .................................. MER Silvana Rego
Momento de Intercessão ..................................................... Congregação
Cântico .................................................. Liber NY Praise & Worship Team

“O Senhor te abençoe e te guarde.”

04 – Efraim Albrecht
23 – Joseph Vaughan

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.

Mensagem ............................................................ Pr. Luiz Paulo Dunham
Palavras Finais ................................................. MM. Jocilene Ayres Malas
Oração Final e bênção .......................................... Pr. Luiz Paulo Dunham
Música Final .................................................................................Teclado

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.

Gratidão

MOTIVOS DE ORAÇÃO

Pela vida de Soraya Dunham
Pela vida da mãe da Larissa
Pela graça alcançada por Carlota

Intercessão
Pela diretoria da igreja
Pela comunhão da Igreja
Pela Cruzada Billy Graham

1o de maio – Dia Mundial do Trabalhador –

Parabéns a todos!
Agradeçamos a Deus a saúde, a direção, os empregos e os
empregadores. Peçamos por aqueles que precisam de trabalho.
Escola Bíblica Dominical – Todos os domingos às 10:00h. Classes
para todas as idades. A escolha do aluno modelo da EBD será feita ao
final do trimestre, assim, todos teremos maior tempo para
cumprimento das tarefas. Aproveite e participe!
Ensaios Grupo de Louvor - sábados às 3:00 PM. Se você faz parte desse
grupo, não deixe de participar.
Assembléia – O presidente da igreja, irmão João Rubens Soares, convoca todos
os membros para a assembléia no próximo domingo, dia 08 de maio, no horário
do culto.

Num. 6.24.

27 – Monica Martins
25 - Dorinha

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
Dirigente do Culto
Cozinha
Som
Projeção
Recepção

Silvana Rego
Maria Inês
Hélio e Kevin S
Caroline e Kevin C
David e Evanise

Próximo domingo
Fátima Lacerda
Neuza, Sebastião, Solenir
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.
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!

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

Salmo 122:1

SOUNDS OF LIBERTY – O nosso informativo mensal. Participe,
enviando-nos artigos, curiosidades, fotos, homenagens,
expressões de talentos: poemas, pinturas, receitas, enfim, tudo
o que você deseja compartilhar com a família Liber.

