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!
QUERIDO VISITANTE – Sua presença é muito importante para nós!
Sejam muito bem vindos!

“ 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?

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

ACAMPAMENTO DA IGREJA – Comecem a arrumar suas

mochilas para o nosso acampamento: 2, 3, 4 e 5 de setembro!
Aguardem outras informações.
Está se aproximando o lançamento da Campanha
de Missões Nacionais no Brasil e em nossa igreja.
Desde já, comecemos a orar para que Deus
coloque nos nossos corações a alegria de
participar e cooperar!
“Em 2005 Missões Nacionais terá como tema Missões: Jesus para todos
com o objetivo de trazer a memória dos brasileiros o desafio de levar a
mensagem do evangelho a todas as pessoas, independentemente da etnia,
camada social, profissão ou comportamento. Jesus é para todos.
A divisa está em Atos 28.31, “Pregava o Reino de Deus e ensinava a
respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum”.
O hino oficial é novamente Minha Pátria Para Cristo, 603 HCC. O alvo
proposto é 6,5 milhões de reais. Alvo determinado para ir ao encontro das
necessidades mais emergenciais do trabalho de evangelização no nosso país.
Recursos necessários apenas para manter os obreiros que estão nos campos
alcançando outros no Brasil. Mas se queremos avançar na propagação do
evangelho precisamos ultrapassar esse alvo. Com a nossa participação podemos
levar Jesus a todo o Brasil. Bem-vindo a Campanha 2005.”

ATIVIDADES PERMANENTES
Reunião de Oração Dominical – 9:00am
Escola Bíblica Dominical – 10:00 am
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

“Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado...”
Salmos 124.1

Podemos imaginar por alguns segundos como teria sido o
final de difíceis situações em nossas vidas, se Deus, o nosso
Deus, não estivesse ao nosso lado: fracasso, tristeza, desânimo,
engano, derrota.
No entanto, ao longo da caminhada cristã, temos muitos
relatos nos quais vemos e sentimos de perto a presença do Todo
Poderoso ao nosso lado nos amparando, nos orientando, nos
carregando em seus braços. Que Deus Maravilhoso nós
servimos! Um Deus que participa dos nossos momentos, atento
às nossas necessidades, sempre pronto a estender sua mão em
nosso favor, para nos colocar de pé outra vez, para nos
fortalecer o corpo e a alma.
Quão infelizes são os que têm por deus coisas vãs,
deuses irreais, deuses que não se importam, que não
demonstram amor, simplesmente porque não existem. É triste
saber que ainda há tantos que lançam suas esperanças no nada,
em criaturas e não no Criador. Gosto de exclamar como o
salmista: “Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós
faremos menção do nome do Senhor nosso Deus.” Salmo 20.7
Portanto, ao nosso Deus, ao nosso Adonai, rendemos
glória, pois para isso fomos criados!
E com a certeza que Ele, o nosso Deus, nosso Adonai,
está sempre conosco, caminhemos rumo ao centro da Sua
vontade, para que possamos ser o que Ele planejou para nós.
A Ele sejam dadas toda honra e toda glória, hoje e para
sempre!
Que o povo de Deus diga Amém!
M.E.R. Profa. Silvana Rego
Igreja Batista da Liberdade em New York

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

“Bendize, ó minha alma, ao Senhor e tudo o que há em mim,
bendiga o seu santo nome.” Salmo 103.1
Leitura Bíblica Salmo 100 ....................MER. Profa. Silvana Rego
Oração Invocatória.............................................Neuza Vieira

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

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL

ANIVERSARIANTES DO MÊS JULHO

“O Senhor te abençoe e te guarde”

COMUNHÃO

Saudações e Boas Vindas......................MER. Profa. Silvana Rego

01
11
13
16

–
–
–
–

Gregory Machado
Kevin Siqueira
Jocilene Ayres Malas
Giovanna Carvalho

Dedicação de Dízimos e Ofertas ........... MER. Profa. Silvana Rego
Momento de Oração e Dedicação ........................ Vania Ludwig
ADOREMOS AO SENHOR

“Graças te dou de todo o meu coração; diante dos deuses a ti
canto louvores.” Salmo 138.1
Cânticos ........................................................... Ministração
Momento de Oração .......................................... Congregação
REFLEXÃO

“Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus; pus a minha
confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras.”.
Salmo 73.28

– Todos os domingos, às 10:00h.

Classes para todas as idades. Seja pontual!

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

“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor.”
Salmo 122.1

MOTIVOS DE ORAÇÃO

Intercessão

Num. 6.24. 27

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

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

Próximo domingo

Dirigente do Culto

Profa. Silvana Rego

Fátima Lacerda

Cozinha
Som
Projeção
Recepção

Bia e Suzi
Kevin Siqueira
Caroline e Kevin C
Evanise e David

Carlota
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.

Avisos ................................................MER. Profa. Silvana Rego

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.

Oração .......................................................... Ana Conceição

FOTOS – Aconteceu, virou manchete! Aproveite todas as oportunidades,

Mensagem .................................................Dra. Gina Nicolau
Momento de Reflexão

Poslúdio e Oração Silenciosa............................... Instrumental

para registrar os eventos
fotos@liberdadeny.org
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de
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e
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