V - Nossa Tarefa Contínua
7. O Ensino e Treinamento

O ensino e treinamento são básicos na
comissão de Cristo para os seus
seguidores,
constituindo
um
imperativo divino, pela natureza da fé
e
experiência
cristãs.
Eles
são
necessários ao desenvolvimento de
atitudes cristãs, à demonstração de
virtudes cristãs, ao gozo de privilégios
cristãos,
ao
cumprimento
de
responsabilidades cristãs, à realização
da certeza cristã. Devem começar com
o nascimento do homem e continuar
através de sua vida toda. São funções
do lar e da igreja, divinamente
ordenadas, e constituem o caminho da
maturidade cristã.
Desde que a fé há de ser pessoal, e
voluntária cada resposta à soberania
de Cristo, o ensino e treinamento são
necessários
antecipadamente
ao
discipulado cristão e a um testemunho
vital. Este fato significa que a tarefa
educacional da igreja deve ser o centro
do seu programa. A prova do
ministério do ensino e treinamento
está no caráter semelhante ao de
Cristo e na capacidade de enfrentar e
resolver eficientemente os problemas
sociais, morais e espirituais do mundo
hodierno.
Devemos
treinar
os
indivíduos a fim de que possam
conhecer a verdade que os liberta,
experimentar
o
amor
que
os
transforma em servos da humanidade,
e alcançar a fé que lhes concede a
esperança no reino de Deus.

A
NATUREZA
DA
FÉ
E
EXPERIÊNCIA CRISTÃS E A
NATUREZA E NECESSIDADES
DAS
PESSOAS
FAZEM
DO
ENSINO E TREINAMENTO UM
IMPERATIVO.
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. The majority of poetic
books were written by 2 very
important men from the story
of God’s people, who were
they?
____________________________

2. Write some important
things that they did.
____________________________
____________________________
____________________________
Profa. Jerusa Soares
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OPERAÇÃO ANDRÉ
Há algum tempo, nós estamos ouvindo
a
respeito da “Operation Andrew”... Mas, estamos
participando ou somos apenas ouvintes?
Em João 1.40-42, lemos o relato de André
levando seu irmão ao encontro com o Messias:
“André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois
que ouviram João falar, e que seguiram a Jesus.
Ele achou primeiro a seu irmão Simão, e disselhe: Havemos achado o Messias (que, traduzido,
quer dizer Cristo). E o levou a Jesus.”
Gosto de imaginar essa cena. Provalmente, ele
chegou esbaforido, sem fôlego e com um sorriso nos olhos. Isso mesmo, eu não
errei. Sorrir com os olhos é lindo. Espelha a alma! André tinha dentro de si uma
certeza. A certeza que mudaria sua vida. Mudaria, como mudou, sua vida finita,
para uma vida eterna com o Salvador. Ele não devia, não podia e não queria
guardar essa nova só para ele. Ele queria compartilhar. O interessante é que
André não saiu correndo a anunciar ao mundo. Ele começou por convidar
alguém com quem ele tinha intimidade. Com quem ele falava das marés, dos
peixes, das redes, dos barcos, da vida em comum: seu companheiro de
trabalho, seu irmão Pedro. André não pôde imaginar o grupo de seguidores do
Messias sem seu amigo e irmão. Eles estavam juntos em tantas situações, que
era inadmissível Pedro ficar de fora dessa e não ser um discípulo de Jesus.
Assim deve ser o nosso sentimento para com aqueles que estão ao nosso redor.
É inadmissível deixar nosso companheiro de trabalho, de brincadeiras, de
negócios, de transporte, enfim, companheiros de vida, sem apresentá-lo a
Jesus, aquele que pode e quer mudar a vida dele também, como transformou a
nossa.

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

Olhe ao redor, escreva nomes das pessoas que você conhece, visite-as, ore por
elas, e convide-as para estarem junto com você na Cruzada Billy Graham. Não
se conforme com a visão do céu sem elas!
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

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 as
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

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

04 – Efraim Albrecht
17 - Bia
23 – Joseph Vaughan

Reflexão.................................................................. Congregação

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

Palavras Finais............................................. João Rubens Soares
Oração Final................................................................. Dirigente
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 do irmão da Larissa
Pelas bênçãos alcançadas
por nossa Igreja

Intercessão

Pela
Pela
Pela
Pela

diretoria da igreja
comunhão da Igreja
vida do Pr. Ely Fernandes
Cruzada Billy Graham

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.

Cânticos .................................... Liber NY Praise & Worship Team
Mensagem ...................................................... MER Silvana Rego

Num. 6.24.

27 – Monica Araujo

Hoje
Dirigente do Culto
Cozinha
Som
Projeção
Recepção

Fátima Lacerda
Wine e Beny
Kevin Siqueira
Caroline e Kevin C
Evanise

Próximo domingo
Lídia Lacerda
Kevin Siqueira
Caroline e Kevin C
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.”
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.

Salmo 122:1

FOTOS!!!!!!!!!– “Uma imagem vale mais do que mil palavras”.
Por favor, estamos fazendo história, e necessitamos das fotos
que são tiradas nas programações regulares e especiais para o
nosso banco de dados e uso em nossas publicações. Favor
enviá-las para fotos@liberdadeny.org.

