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.
“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.”
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 na recepção! Participe!
FOTOS – Aconteceu, virou manchete! Aproveite todas as oportunidades,

para registrar os eventos
fotos@liberdadeny.org

através

de

fotos

e

envie-as
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QUERIDO VISITANTE – Sua presença é muito importante para nós!
Sejam muito bem vindos!
PR. JOSÉ AUGUSTO NICOLAU
(PR. NICK!) – Somos gratos ao
nosso Deus e Pai por sua
preciosa vida! O Senhor o
abençoe e guarde por todos os
caminhos por onde passar. Deus
abençoe seu ministério e sua
família abundantemente. Volte
sempre!

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

ACAMPAMENTO DA IGREJA – Comecem a arrumar suas
mochilas para o nosso acampamento: 2, 3, 4 e 5 de setembro!
Aguardem outras informações.

ATIVIDADES PERMANENTES
Culto Dominical – 11:30 am
Culto de Oração e Estudo Bíblico – 8:00 pm
Culto Administrativo (Assembléia) – 2 º Sábado
Ceia Memorial – Todo 1 º domingo

2 Coríntios 3.17
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O TEMPO É HOJE, A HORA É AGORA
“...esquecendo-me das coisas, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo
pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus”. Filipenses 3. 13,14

Como nos decepcionamos tantas vezes!
“Se ao menos tivesse feito assim, quanto tempo desperdicei!”. Em
quantas ocasiões temos ouvido esta declaração, ou até nós mesmos temos este
tipo de sentimento.
A sensação de tempo desperdiçado, do não aproveitamento de
oportunidades e até a consciência de algo que poderíamos ter realizado de uma
maneira melhor, muitas vezes nos deixam tristes, irritados, decepcionados e até
desanimados.
Na minha opinião, é muito positivo termos este tipo de reflexão e até
mesmo algumas reações deste nível, para que possamos analisar,
compreender, refletir e mudar algumas coisas que nos impedem de
alcançarmos nossos alvos e objetivos pessoais. Contudo, temos que tomar
muito cuidado com o lado negativo, que é ficar gastando energia em ficar
falando e se lamentando o tempo todo por situações do passado, que não
temos poder para anular.
“Quem não sonha não vive!”. Quando sonhamos, podemos renovar
nossa esperança, realimentar nossas expectativas, esperar mudanças e
idealizar objetivos que venham a suprir nossas necessidades. Porém, não
podemos ficar parados esperando cair do céu tudo que proporcionará um
futuro melhor. Temos que trabalhar firmemente naquilo que proporcionará a
curto, médio e longo prazo a realização dos nossos planos, sempre com
reavaliação e coragem para realizar possíveis mudanças no percurso de nosso
planejamento.
“Viva intensamente o Tempo que se chama HOJE, empregue suas
energias no presente, e naquilo que você pode realizar AGORA!”.
Se você se lamenta de um passado perdido, trate de compensá-lo no
presente; aplique-se a viver intensamente o momento atual.
“Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo
que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera”. (Efésios 3:20)
Lembre-se – “Você é capaz!” - Deus o dotou com inteligência e
prometeu estar presente em todos os momentos. Dependa do Senhor, pois ele
pode realizar infinitamente mais, aquilo que você sonha em sua vida e através
de você.
Que o Senhor nos capacite e cumpra com os objetivos e planos que tem
para cada um de nós. O TEMPO É HOJE, A HORA É AGORA!

Pr. José Augusto Nicolau
Liber-São Paulo, BR

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO

COMUNICAÇÕES

Prelúdio.......................................................... Instrumental

Quartas-Feiras - Reunião de oração e estudo bíblico às 8:00 PM. Venha e

LOUVEMOS AO SENHOR

“Bendirei ao Senhor em todo o tempo; o seu louvor estara
continuamente na minha boca”. Salmo 34.1

traga visitantes. A Dra. Gina Nicolau estará nos trazendo a palavra.

MOTIVOS DE ORAÇÃO

Intercessão

Leitura Bíblica Salmo 34.1-8 .............................Lídia Parreira

- Diretoria, comunhão da igreja, Soraya Dunham e familía,
reunião da Aliança Batista Mundial em Londres.
Gratidão – Deus tem nos abençoado grandemente, e queremos demonstrar
nossa gratidão. Faça conhecidas as bênçãos alcançadas! Compartilhe!

Oração Invocatória............................................Lídia Parreira

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL

Chamada ao louvor e a adoração .............................. Cânticos
COMUNHÃO

SÓ PARA MULHERES – Dia 22 de julho, às 7:00 pm, aqui na igreja, com a
presença da Dra. Gina Valbão Strozzi Nicolau. Outras informações com a Profa.
Silvana. Não percam!

ANIVERSARIANTES DO MÊS JULHO

“Aquele que habita no esconderijo do Altissimo, a sombra do
Todo-Poderoso descansara”. Salmo 91.1

Saudações e Boas Vindas...................................Lídia Parreira
Dedicação de Dízimos e Ofertas -

Instrumental

........ Lídia Parreira

Momento de Oração e Dedicação ..................... Fátima Lacerda
ADOREMOS AO SENHOR

“Eu te louvarei Senhor, de todo o meu coracao; contarei todas
as tuas maravilhas”. Salmo 9.1
Cânticos ........................................................... Ministração
Momento de Oração .......................................... Congregação

“O Senhor te abençoe e te guarde”
01 – Gregory Machado
11 – Kevin Siqueira
13 – Jocilene Ayres Malas
16 – Giovanna Carvalho
Nicolau

“Bem aventurado os que trilham com integridade o seu
caminho, os que andam na lei do Senhor”. Salmo 119.1

Mensagem ....................................... Pr. José Augusto Nicolau
Momento de Reflexão
Avisos .............................................................Lídia Parreira
Oração e Bênção............................... Pr. José Augusto Nicolau
Poslúdio e Oração Silenciosa............................... Instrumental

Num. 6.24. 27

07 – Casamento Clarice e Sandoval
12 – Manuel Cunha
15 - Nathalia Boroni
23 – Pr. José Augusto

Convite – Nossa querida Giovanna está convidando toda a

igreja para comemorar seu segundo aniversário no dia 23 de
julho, às 3:00pm, no parque próximo a sua residência: 14035 Burden Crescent apto 103 – 718-298-5154

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

REFLEXÃO

– Todos os domingos, às 10:00h.

Classes para todas as idades. Seja pontual!

Próximo domingo

Dirigente do Culto
Cozinha

Lidia Parreira
Maria Inês

Profa. Silvana Rego

Som
Projeção
Recepção

Kevin Siqueira
Caroline e Kevin C
Evanise e David

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.
BANDEIRAS DOS ESTADOS – Se você tem a bandeira de algum estado do
Brasil, por favor, entre em contato com o Ir. David Dasilva. Vamos precisar de
todas elas para o lançamento da campanha em nossa igreja. Não deixe seu
estado ficar de fora.

