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).

QUERIDO VISITANTE – Sua presença é muito importante para nós. Volte
sempre.
SÓ PARA MULHERES – Aconteceu dia 12/08 a primeira reunião
de mulheres de nossa igreja com um encontro descontraído e
com muitas novidades. Estejam atentas para a próxima reunião
dia 12/19/2005 e participem.

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
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Alceir e Pollyanna

Próximo domingo
Pr. Paulo Paiva
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Kevin Siqueira
Kevin Chan
David e Evanise
Clarice e Caroline

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 – Quarta-feira
8:00 pm
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês
Assembléia Geral – Todo 2º sábado do mês às
8:00 pm

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.”
2 Coríntios 3.17
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“A Primeira Neve”
Existem momentos em nossas vidas que marcam nossa
jornada neste mundo, tais como: nascimento, morte, escola, namoro,
casamento e etc... Um desses momentos também é a nossa primeira
neve, como é bonito ver esse fenomeno da natureza, poder vê-la caindo
em flocos tão brancos e rapidamente tomando todo o lugar. Não há como
ficar impacível, sem emoção diante deste quadro tão belo e singular. É
realmente um dos momentos que marcam nossas vidas.
Diante desse quadro tão belo o que sempre me vem a mente
é outro momento que marca nossas vidas, que é o nosso encontro com
Jesus Cristo. Esse encontro não é apenas momentâneo ou casual, ele é
real, definitivo e que produz um resultado eterno, que é o perdão dos
nossos pecados. Este fato produz em nossas vidas uma alegria que
nunca termina, pois temos a certeza que todos os nossos pecados se
tornam mais alvos que a neve. Somente Jesus é capaz de operar tal fato,
o seu sangue vermelho como carmesim tem o poder de lavar nossas
vidas e torná-las alvas, limpas sem sujeira alguma.
Todos nós devemos sorrir, pois os nossos pecados, do
passado, do presente e do futuro são lavados e estão purificados no
sangue de Jesus. Nós somos novas criaturas, por isso devemos amar e
honrar o Senhor Jesus com nossas vidas.
E que nesta semana onde se comemora o natal, o nascimento do nosso
Senhor, todos nós possamos ser testemunhas vivas do amor Deus.
“Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua
muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a
ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança
incorruptível, sem mácula, imarcescível, reservada nos céus para vós
outros.” (1Pe.1:2-4)

Pr. Paulo Paiva

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO

COMUNICAÇÕES

Hino Congregacional.................................Grupo Vocal e Congregação

Quartas-Feiras - Culto de Oração e Estudo Bíblico às 8:00 PM. Venha e traga
visitantes. Estamos estudando o Livro de Colossences.

Veio a Este Mundo o Senhor Jesus- 114 HCC
Oração..................................................................... Pr. Paulo Paiva
Assembléia Geral Extraordinária...................................Pr. Paulo Paiva
Hino Congregacional.................................Grupo Vocal e Congregação

Cantai Que o Savador Chegou! – 106 HC
Boas Vindas............................................................... Lecir Siqueira

Hino Congregacional...........................Grupo Vocal e Congregação
Cantam Anjos Harmonia – 96 HCC

Dedicacão de Dízimos e Ofertas.................................. Pr. Paulo Paiva
Oração de Consagração.................................................Neuza Vieira
Hinos Congregacional................................Grupo Vocal e Congregação

Pequena Vila de Belém – 98 HCC
Mensagem Musical.......................................MM. Jocilene Ayres Malas

Celebrate The Gift (Medley)
Rejoice, For Unto Us, Hark! The Harold Angels Sing & Joy To The World

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – Todos os domingos, às 10:00h. Classes para
todas as idades. Seja pontual!

Classe de Discipulado – Toda quarta-feira, às 7:00 PM.
LIBER WORSHIP & PRAISE TEAM - Ensaio às quartas-feiras, às 6:00 PM.

Intercessão

- Recuperação de Jorge Luces, pela Diretoria e Ministérios
atuais, pela eleição da nova Diretoria, pelo comissão de escolha pastoral, pelo
pastor Paulo Paiva e sua esposa Alceir, comunhão da família LIBER/NY, por
nossos familiares, pelas irmãs, Wine e Bene pela perda de familiares.

CONVITE – Fábio e Juliméli convidam para o seu enlace matrimonial dia 14 de
janeiro de 2006, às 19:00 horas na Igreja Batista de Alcântara – RJ –BR.
Fábio e filho do casal Neuza e Sebastiao

Bye, Bye Neuza e Sebastião-

Agradecemos a Deus o
privilégio de tê-los conosco neste tempo de América. Vocês
foram e continuarão sendo muito importantes para nós.
Desejamos um feliz regresso ao Brasil e que o nosso Senhor e
Deus os acompanhe. Levem o carinho da família LIBER/NY.
NATAL EM FAMÍLIA NA FAMÍLIA LIBERDADE: Não deixe para escolher e
preparar na última hora o que sua família irá fazer na programação de Natal de
nossa igreja. Precisando de alguma ajuda da Ministra de Louvor, Adoração e
Artes, fale com ela.

Mensagem......................................................Pr. Paulo Paiva
“O SIGNIFICADO DO MENINO JESUS”
Lucas 2. 1-20
Hino Congregacional.................................Grupo Vocal e Congregação

Oh! Vinde Fiéis – 90 HCC
Avisos............................…………................................ Pr. Paulo Paiva

Oração Final e Benção..................................... Pr. Paulo Paiva
Poslúdio....................................................................Teclado
Para Meditar- “Mas o Senhor está no seu santo templo; cale-se
diante dele toda a terra”. Habacuque 2:20

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE DEZEMBRO

“O Senhor te abençoe e te guarde”

Num. 6.24. 27

O1 – Melanny Barbosa
O4 – Stephanie Machado
14 – João Rubens Alves Soares
14 – Solenir Machado
17 – Clarice Carmo Carvalho
31 – Sotiris Malas
WEBSITE DA IGREJA – Você sabia que Liber-NY mantem um arquivo eletronico
(no website) com os boletins dominicais e fotos de programações especiais?
Visite e divulgue nosso website: www.LiberdadeNY.org
CELULAR – Mantenha-o desligado durante as programações realizadas na Igreja.
QUIZ BÍBLICO – Onde se lê na Bíblia que mais de 40 homens juraram não comer
nem beber até matar uma pessoa e quem era esta pessoa?
Resposta no próximo número.

