V - Nossa Tarefa Contínua
6. Mordomia
A mordomia cristã é o uso, sob a
orientação divina, da vida, dos
talentos, do tempo e dos bens
materiais,
na
proclamação
do
evangelho e na prática respectiva. No
partilhar o evangelho, a mordomia
encontra seu significado mais elevado:
ela é baseada no reconhecimento de
que tudo o que temos e somos vem de
Deus, como uma responsabilidade
sagrada.
Os bens materiais em si não são maus
nem bons. O amor ao dinheiro, e não o
dinheiro em si, é a raiz de todas as
espécies de males. Na mordomia
cristã, o dinheiro torna-se um meio
para alcançar bens espirituais, tanto
para a pessoa que dá, quanto para a
que recebe. Aceito como um encargo
sagrado, o dinheiro torna-se não uma
ameaça e sim uma oportunidade.
Jesus preocupou-se em que o homem
fosse liberto da tirania dos bens
materiais e os empregasse para suprir
tanto as necessidades próprias como
as alheias.

Kids
Respond the
following
according to the
historic books:

2 Coríntios 3.17

1. What kind of songs are
in Psalms?
____________________________

2. The book that was the
hyms of hebrews:
_______________________
3. The book that was the

poem of love:
___________________________

Profa. Jerusa Soares

A responsabilidade da
mordomia
aplica-se não somente ao cristão como
indivíduo mas, também, a cada igreja
local, cada convenção, cada agência da
denominação. Aquilo que é confiado ao
indivíduo ou à instituição não deve ser
guardado nem gasto egoisticamente,
mas
empregado
no
serviço
da
humanidade e para a glória de Deus.

A mordomia cristã concebe
toda a vida com um encargo
sagrado, confiado por Deus, e
exige o emprego responsável
de vida, tempo, talentos e bens
- pessoal ou coletivamente - no
serviço de Cristo.
Continua na proxima edição...
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COMPARTILHAR A FÉ – Obediência!
Pesquisas revelam que apenas
5% daqueles que freqüentam as
igrejas compartilham sua fé com
não crentes.
Parece que temos vergonha do
evangelho que nos trouxe a
salvação. Uma das maiores
razões de não compartilharmos nossa fé, com a freqüência que deveríamos, é o
medo de sermos rejeitados. Mas, quando assim pensamos, estamos nos
esquecendo de que quem opera em nós tanto o querer como o efetuar é o
Espírito Santo de Deus. Jesus nos disse: “E, quando ele vier, convencerá o
mundo do pecado, e da justiça e do juízo.” João 16.8.
Portanto, se alguém rejeita a mensagem de salvação em Jesus Cristo, não está
rejeitando a nós, mas o Espírito Santo. Pela mesma razão, não são pastores,
não são os líderes, não é a arquitetura, não é o conforto, não é a riqueza de
instrumentos responsáveis por uma só conversão aos pés de Jesus, ao não ser o
Espírito Santo de Deus!
Nós temos que ser testemunhas do grandioso amor de Deus para conosco.
Temos que compartilhar as maravilhas que Ele tem operado em nossas vidas.
Temos que falar da paz verdadeira que invadiu nosso ser, desde o dia que o
aceitamos como Salvador. Temos que falar da diferença que faz servir a Jesus.
Pode ser que muito tempo passe, desde o dia em que você compartilhou sua fé
com um não crente, até que ele venha a aceitar Jesus. Mas, creia que ele nunca
se esquecerá da sua face, do que você disse, daquele dia e local. Ainda que no
dado momento ele a rejeite, um dia, o Espírito Santo, fará essa pessoa se
lembrar do que ouviu de você e, então: “Assim será a minha palavra, que sair
da minha boca; ela não voltará para mim vazia...” Is. 55.11

Compartilhe sua fé - Convide!
GREATER NEW YORK
Billy Graham Crusade
Flushing Meadows Park
Junho 24, 25 e 26

Vamos agradecer a Deus as vidas daqueles que confiaram na promessa do
Senhor, compartilharam sua fé em Jesus Cristo, pois foi assim, que tivemos o
privilégio de ouvir a voz do Espírito Santo e não fomos rebeldes ao seu convite
de salvação. Peçamos ao Senhor força, coragem, amor pelas almas e direção do
Espírito para que sejamos Seus intrumentos na evangelização do mundo.
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
Momento de Reflexão e Oração Silenciosa .............. Instrumental
Música Inicial.................................................................. Teclado
Hino Congregacional ............................................... Congregação
Santo! Santo! Santo! – HCC 2

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 .......................................................................... Dirigente
Palavra de Boas-Vindas ................................................ Dirigente
Cânticos e Hinos ........................ Liber NY Praise &Worship Team
Dedicação de Dízimos e Ofertas .............................. Congregação
Música Instrumental ....................................................... Teclado
Momento de Educação Religiosa ......................MER Silvana Rego
Cânticos .................................... Liber NY Praise & Worship Team
Momento de Intercessão ........................................ Congregação
Cânticos .................................... Liber NY Praise & Worship Team
Mensagem ............................................... Pr. Luiz Paulo Dunham
Palavras Finais.............................................................. Dirigente
Oração Final e Bênção.............................. Pr. Luiz Paulo Dunham

ANIVERSARIANTES DO MÊS
“O Senhor te abençoe e te guarde.”

04 – Efraim Albrecht
17 - Bia
23 – Joseph Vaughan

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

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.

25 - Dorinha

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.

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

Música Final .................................................................... Teclado

COMUNICAÇÕES

Num. 6.24.

27 – Monica Martins

Hoje
Dirigente do Culto
Cozinha
Som
Projeção
Recepção

Silvana Rego
Carlota
Kevin Siqueira
Caroline e Kevin C
David e Evanise

Próximo domingo
Fátima Lacerda
Wine e Beny
Kevin Siqueira
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 utilizados 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. Entregar
matéria para Silvana, antes do último domingo de cada mês.

