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.
Novo Endereço da LIBER/NY Provisioriamente
IMMANUEL BAPTIST CHURCH
68-10, 31st Avenue
Woodside – NY – 11377
Maiores informações com Pr. Paulo Paiva.

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.”
2 Coríntios 3.17
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“Papai Noel ou Emanuel?”
ATENÇÃO: Reunião dos homens próxima sexta-feira dia 30 de
dezembro na casa do irmão Manuel Cunha às 8:00pm. Não faltem
será o último encontro do ano de 2005.
CONVOCAÇÃO: Assembléia Extraordinária dia 08/jan/06 - assunto único mudança de endereço.
Comissão de Templo- Eleita dia 13 de agosto de 2005, fique atenta aos
comunicados para esta assembléia.
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
Dirigente do Culto
Som
Projeção
Recepção
Berçário

Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira
Caroline Sorares
David e Evanise
Clarice e Caroline

Próximo domingo
Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira
Caroline Sorares
David e Evanise
Jerusa Soares

ATIVIDADES PERMANENTES
Escola Bíblica Dominical – 06:00 pm
Culto Dominical – 08:00 pm
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

Você conhece a história do meninho que foi para o jardim da
infância levando o seu lindo presépio de Natal, a fim de exibi-lo aos
colegas? Na hora aprazada, ele se pôs a montar o presépio. Cada nova
peça que colocava no lugar, ele comentava: “Este é o mago”, “Este é o
pastor”, e assim por diante. Afinal, ele terminou a cena colocando a
última peça: era a ovelhinha. Com lágrimas nos olhos, virou-se para a
professora e disse: “Perdi o menino Jesus!”.
Não será desta maneira que temos comemorado o Natal?
Como nos temos preparado para ele? Comprando presentes, decorando
a casa, enviando cartões festivos, planejando uma bela ceia: A correria
desta época e os inúmeros compromissos nos têm distanciado do
verdadeiro sentido do Natal. O Natal se refere a um evento histórico. Fato
único e irrepetível, o maior da história. NATAL É ENCARNAÇÃO. Este
acontecimento tem ficado esquecido nas comemorações do Natal. Há
cenários, cânticos, fala-se em manjedouras, recepciona-se Papai Noel,
mas a encarnação do Verbo Divino não é lembrada. As preocupações
artísticas chegam mesmo a suplantar os sentimentos de adoração e
veneração, devidos ao Deus que um dia se encarnou a fim de nos salvar.
Tudo isto encobre a realidade que o Natal deveria fazer surgir
na mente e no coração de todos nós: - o Senhor do Natal é o Verbo
Divino, Emanuel quer dizer “Deus conosco”.
Somente a Ele deveriam ser levadas as nossas mentes e
corações e a Ele deveríamos cantar hinos de louvor e gratidão. A
mensagem do Natal é a mensagem da encarnação; a mensagem de que
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito; de
que Deus veio em Cristo reconciliar consigo o mundo. Não deveríamos
permitir que qualquer outra coisa desviasse a nossa atenção deste ponto.
“Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado
pelo nome Emanuel (que quer dizer: Deus conosco)” Mt.1:23
(Extraído de Lima; Edson de Oliveira- Rádio Trans-Mundial – Pão
Diário 08 - SP)

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Prelúdio....................................................................Família Ludwig
Oração.................................................................... Pr. Paulo Paiva
Hino Congregacional.................................Grupo Vocal e Congregação

Cantam Anjos Harmonia – 96 HCC
Boas Vindas............................................................. Pr. Paulo Paiva
Hino Congregacional...........................Grupo Vocal e Congregação

Oh! Vinde Fiéis – 90 HCC
Dedicacão de Dízimos e Ofertas........................... João Rubens Soares
Oração de Consagração...................................... João Rubens Soares
Hino Congregacional................................Grupo Vocal e Congregação

Cantai Que o Savador Chegou! – 106 HC
Mensagem......................................................Pr. Paulo Paiva
“A SEGURANÇA NO SENHOR JESUS”
Mateus 1 : 18 - 25

COMUNICAÇÕES
Quartas-Feiras - Culto de Oração e Estudo Bíblico às 8:00 PM. Venha e
traga visitantes. Estamos estudando o Livro de Colossences.
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – Todos os domingos, às 6:00 pm. 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, 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 –Brasil.
Fábio e filho do casal Neuza e Sebastiao.

1 - Os irmãos que estão congregando entre nós e que
desejarem ser arrolados como membros de nossa igreja,
procure o Pr. Paulo Paiva e ou as secretárias Jerusa
Soares e Monica Martins.
2 - Todas as pessoas que aceitaram a Cristo Jesus como
Salvador
e ainda não foram
batizadas, entrem em
contato com o Pr. Paulo Paiva e ou as secretárias Jerusa
Soares e Monica Martins.

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

Que segurança! Sou de Jesus! – 417 HCC
Avisos............................…………................................ Pr. Paulo Paiva

Oração Final e Benção..................................... Pr. Paulo Paiva
Poslúdio.......................................................Pollyanna Soares
Para Meditar- “Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o
governo está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome; Maravilhoso
Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz”. Isaias

9:6

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 Qual o profeta mentiroso que Deus disse que não teria mais
descendentes
e
não
veriam
o
bem
que
Ele
iria
fazer?

Resposta do número anterior: Atos 23-12,13,14. Paulo.

