PROGRAMAÇÃO DA CRUZADA
BILLY GRAHAM

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 ESTÁ LÁ!

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.”
2 Coríntios 3.17
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Ore, Convide, Participe!
GREATER NEW YORK
Billy Graham Crusade
Se você tem fotos do evento, por
favor, envie-as para
fotos@liberdadeny.org

FAMÍLIA DE DEUS
Hoje, estaremos aproveitando mais uma oportunidade de
estarmos junto com a grande família de Deus! Todos os que estão
participando da Cruzada Billy Graham estão experimentando a verdade
bíblica que diz: “OH! quão bom e quão suave é que os irmãos vivam
em união.” Salmos 133.1.
É maravilhoso ver pessoas de todas as etnias e diversas línguas
atuando juntas sob a direção de um único líder: o Espírito Santo de
Deus! Todos com o mesmo objetivo que é serem instrumentos na mão
do nosso Senhor, para que se cumpra o que a Palavra de Deus nos diz:
“Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração
creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.”
Romanos 10.9. Nada é mais emocionante do que ver multidões indo à
frente para confessar que Jesus é o Senhor.

1) Haverá estacionamento no local?
R: Sim. Mas, é altamente aconselhável que se faça uso do transporte
público.
2) Se chover, haverá Cruzada?
Sim. Curiosamente, o maior número de decisões em cruzadas
anteriores ocorreu em dias de chuva.
3) Haverá cadeiras no local?
Sim. Cerca de 50.000 para quem chegar primeiro. A entrada estará
liberada quatro horas antes do início do evento.
4) Será cobrado ingresso para a Cruzada?
Não. O evento é gratuito.

Mas, ao lembramos da outra multidão que continua impassível,
estacada nos bancos e presas aos grihões do pecado, temos que nos
conscientizar que ainda há muito trabalho a fazer e precisamos agir
com muita diligência, pois se aproxima o dia da volta daquele que nos
comissionou: Jesus Cristo. Não cruze os braços, não esmoreça:
“Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre
abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é
vão no Senhor.” I Cor.15.58
Agradeço a vida de todos aqueles que de uma maneira ou de
outra participaram dessa Cruzada, procurando em tudo somar esforços,
unidos, para que o “IDE” se cumpra e “Bem-aventurado aquele servo
que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim.” Mateus 24.46
Que o Senhor a todos abençoe é a minha oração!
Profa Silvana Rego

Ministra de Educação Religiosa
Igreja Batista da Liberdade em New York

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
ABERTURA
Video Cruzada Billy Graham .............................. Ministério Multimídia
Oração de Abertura................................... M.M. Jocilene Ayres Malas
BOAS VINDAS E CELEBRAÇÃO

Férias - Durante o mês de julho, nossa querida ministra de
música, Jocilene Ayres Malas estará aproveitando suas merecidas
férias. Vamos estar orando por ela e família, para que Senhor os
guarde e os traga de volta na mais perfeita paz.
Visitantes da Liber São Paulo – Pr. José Augusto Nicolau e sua esposa Dra.
Gina Valbão Strozzi Nicolau. Ele estará responsável pelas atividades aos
domingos e quartas-feiras. E ela estará nos ajudando na área de psicologia com
atendimento aos interessados. Maiores informações com a ministra de educação
religiosa Profa. Silvana Rego.

Momento da EBD..................................... M.E.R. Profa. Silvana Rego
Cânticos ..........................................Liber NY Worship & Praise Team

ANIVERSARIANTES DO MÊS JUNHO

“O Senhor te abençoe e te guarde”

DEDICAÇÃO
Dedicação de Dízimos e Ofertas .................................... Congregação
Música Instrumental .......................................................... Teclado
Oração de Consagração de Bens e Vidas ..... M.E.R. Profa. Silvana Rego
DEVOCIONAL
Cânticos ..........................................Liber NY Worship & Praise Team

04 –Anthony Soares
08– Scott Machado
14– Maria Inês Caetano
14 – Daniel Olmo

Num. 6.24. 27

16 – Winifred Camargo
27 – Casamento: Geane 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).

Chegamos a 50%!!! Ainda dá tempo de participar!

PALAVRA
Palavra do Ministério de Ed. Religiosa ........... MER. Profa. Silvana Rego

ESCALA DE SERVIÇO

Oração Final .................................................... João Rubens Soares

“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

Hoje

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

Intercessão

- Diretoria da igreja, comunhão da Igreja, Pr. Billy Graham,
pessoas da nossa lista da Operação André, por Soraya Dunham e familía.

Gratidão

– Deus tem nos abençoado grandemente. Compartilhe suas
bênçãos, para que possamos dar glórias a ele.

Escola Bíblica Dominical –

Todos os domingos, às

10:00h. Classes para todas as idades.

God bless you!

Aluno Modelo da EBD - Chegamos ao final do concurso, que
começou em abril, em comemoração ao mês da EBD. Parabéns
pra você, pois “a quem honra, honra...” Romanos

13.7,

diz o nosso livro texto!

Dirigente do Culto
Cozinha
Som
Projeção
Recepção

Jocilene Malas
Todos na Cruzada
Kevin Siqueira
Caroline e Kevin C
Evanise e David

Próximo domingo
Fátima Lacerda
Neuza, Sebastião, Solenir
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. Obrigado pela cooperação.
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
Convide – Como poderão se alegrar, se não ouvirem o convite: “Vamos comigo
à casa do Senhor?” O mês de julho será o mês do visitante. Vamos ver quem
trará mais visitantes aos cultos?

