PROGRAMAÇÃO DA CRUZADA
BILLY GRAHAM

Sexta, dia 24, 7:30 p.m.
Special guests: Salvador

and Steven Curtis Chapman

Crianças - Sábado, dia 25,
10 a.m. Kidz Gig with
Bibleman (essa será a única
atividade que não contará com a
presença do Rev. Graham, em
razão de sua saúde fragilizada)

Sábado, dia 25, 6 p.m.
Concert of Hope with special
guests Tree 63, Nicole C.

Mullen, and Jars of Clay

Domingo, dia 26, 3:30 p.m.
Special guests Marcos Witt,

The Gaither Vocal Band,
MercyMe, and Michael W.
Smith
A Igreja Batista da Liberdade
em New York vai estar lá!

Respond the
Following:

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

New York, 05 de junho de 2005 – Ano II – Nº 36
How many and which were the
Churches that Paul sent the
letters to?
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Profa. Jerusa Soares
Convide e interceda por seus
convidados!
GREATER NEW YORK
Billy Graham Crusade
Flushing Meadows Park
Junho 24, 25 e 26

37-11 Crescent St., Astoria, NY 11101 - 718-956-4020 www.LiberdadeNY.org

VOCÊ TEM COMPROMISSO
Uma das respostas mais
comuns ao convidarmos alguém
para um culto é: Eu já tenho
compromisso... Lamentamos, pois
sabemos quão importante seria a
presença daquele visitante para
ouvir a Palavra de Deus, havendo a
possibilidade de ser transformado pela ação do Espírito Santo. Desistir?
De jeito nenhum! Devemos continuar na batalha da oração,
intercedendo dia e noite por aquela pessoa, para que todos os
obstáculos sejam removidos e ela possa ouvir a mensagem salvadora
do evangelho, seja na igreja, seja na Cruzada Billy Graham que se
aproxima.
Você tem feito isso? Tem intercedido por seus amigos não
crentes? Tem intercedido por seus irmãos em Cristo, que como você
também estão buscando almas para Jesus? Quantas horas você ora por
semana? Exagerei na pergunta? Seus minutos de oração não somam
uma hora? É preciso orar mais! É preciso estar mais perto de Deus,
desfrutar de sua presença, entrar na intimidade do Senhor, para que
possamos alcançar as bênçãos que ele tem preparadas para nós. A
Bíblia nos diz que devemos estar “orando em todo o tempo com toda a
oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança
e súplica por todos os santos,” Ef. 6.18; “porque não temos que lutar
contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as
potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as
hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais.” Ef. 6.12.
Da próxima vez que seu amigo responder ao seu convite para
ouvir a mensagem de Deus com “eu já tenho compromisso”, pense e
diga no seu coração: Eu também! Eu tenho o compromisso diante de
Deus de orar por você mais fervorosamente!
Que o Senhor a todos abençoe é a minha oração!
Profa Silvana Rego

Ministra de Educação Religiosa
Igreja Batista da Liberdade em New York

ANIVERSARIANTES DO MÊS JUNHO

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
ABERTURA
Hino Congregacional ...............................Regente e Congregação
Oração .......................................................................... Dirigente
COMUNHÃO E CONFRATERNIZAÇÃO
Boas-Vindas .................................................................. Dirigente
Momento de Educação Religiosa ......................MER Silvana Rego
CELEBRAÇÃO

“O Senhor te abençoe e te guarde”
04 –Anthony Soares
08– Scott Machado
14– Maria Inês Caetano
14 – Daniel Olmo

Num. 6.24. 27
16 – Winifred Camargo
27 – Casamento: Geany e George
29 - Casamento: Celsino e Cecília

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).

Canticos .................................... Liber NY Praise & Worship Team
GRATIDÃO

ESCALA DE SERVIÇO

Dedicação de Dízimos e Ofertas ..............................Congregação

“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

Hino de Gratidão .....................................Regente e Congregação
Palavra de Gratidão ................................................. Milene Olmo
Música Especial ........................................................ Milene Olmo
Oração de Gratidão ............................................. Fátima Lacerda
ADORAÇÃO
Cânticos .................................... Liber NY Praise & Worship Team
ENSINO
Mensagem .......................................................... Pr. João Nunes
Oração Final e Bênção......................................... Pr. João Nunes

Hoje
Dirigente do Culto
Cozinha
Som
Projeção
Recepção

Luiz M. Machado
Bia e Suzi
Kevin Siqueira
Caroline e Kevin C
Evanise e David

Próximo domingo
João Rubens Soares
Wine e Beni
Kevin Siqueira
Caroline e Kevin C
Evanise e David

ATENÇÃO - Favor não atender ou deixar o seu telefone celular ligado durante a
realização de qualquer atividade na Igreja.

Música Final .......................................................... Cintia Macedo

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.

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

MOTIVOS DE ORAÇÃO

Intercessão - Pela diretoria da igreja - Pela comunhão da Igreja. Pela vida
do Pr. Billy Graham – Pelas pessoas da nossa lista da Operação André, por
Soraya Dunham e familía.

Escola Bíblica Dominical – Todos os domingos às 10:00h. Classes para
todas as idades. Esse é o útlimo domingo de maio, no próximo domingo, vamos
conhecer o aluno modelo da EBD.
Ensaios Grupo de Louvor - Quartas-feiras às 7:00pm. Se
você faz parte desse grupo, não deixe de participar.

CRUZADA BILLY GRAHAM – Curso de Vida Cristã e Testemunho. Se você
perdeu alguma aula (ou mesmo todas) da série de quatro, ainda há última
oportunidade para completá-la antes da cruzada e participar como conselheiro:
Saturday, June 11- 10:00AM-Noon - Evangel Church
39-20 27TH Street, Long Island City, NY 11101 - 718-361-5454

BERÇÁRIO – Você já visitou o berçário? Está ficando lindo! Se você
deseja trabalhar com as crianças de 0 a 3 anos, favor procurar a MER.
Silvana Rego. É um grande privilégio poder falar como Jesus: “Deixai
vir a mim os pequeninos.”

