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.

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.”
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Maiores informações com Pr. Paulo Paiva.
Fones: 917-885-2192 cell- 718-889-0685 res

SÓ PARA MULHERES: Reunião dia 09/janeiro/2006 às 8:00 pm
na residência de Alceir Paiva
ATENCAO – Hoje teremos
mudança de endereço.

Assembléia

Extraordinária

- assunto único -

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 Soares
David e Evanise
Jerusa Soares

Próximo domingo
Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira
Kevin Chan
David e Evanise
Cecília e Stephanie

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

Vamos sonhar e lutar juntos?
A vida é feita de sonhos realizados, cada um de nós aqui hoje é
fruto de pessoas que ousaram sonhar em construir uma família. Somos também
a somatória de todos os nossos sonhos realizados ou não. Tudo isso nos leva a
pensar que sonhar custa caro e os sonhos não se tornam realidade de um dia
para outro. Os sonhos têm um alto preço, é por isso que somente pessoas
determinadas é que estão dispostas a pagar esse alto preço para realizar seus
sonhos. Por isso é que Deus nos chama para realizar algo grandioso, e tudo que
nós sonhamos até hoje não é nada comparado ao que nosso Pai tem para nós.
A vida não é feita somente de facilidades, não podemos ser
imediatistas e nem estarmos preocupados com a oposição e a incompreensão
das pessoas que nos cercam. Todas as dificuldades e também as grandes lutas
fazem parte daqueles que almejam grandes prêmios e grandes vitórias.
Devemos continuar firmes, indo sempre adiante, mostrando para àqueles que
apostam em nossa derrota, que apesar das dificuldades somos mais do que
vencedores. Não devemos jamais crer naqueles que são mensageiros do caos,
que as lutas alimentem as nossas forças e que nossa fé continue sempre
inabalável.
Vamos crer na vitória, vamos olhar para nosso passado e viver
aplainando nosso presente e assim estaremos construindo o nosso glorioso
futuro. Quando olhamos para o passado, ele nos revela um segredo, que é o
aprendizado que temos com ele, e é nesse aprendizado que nos transformamos,
como por um espelho de glória em glória na imagem do nosso Senhor Jesus. Os
nossos erros estão perdoados, devemos viver sem culpa, porque ela mesmo não
provem de Deus, é assim meu irmão que se vive o presente, sendo corajoso e
responsável para enfrentar cada fraqueza e cada dor que existiu. Olhe e
construa sempre o seu futuro com o que pôde aprender com suas experiências
do passado.
Gosto de uma frase: “Os vitoriosos não são aqueles que vivem do
passado, mas os que estão sempre cheios de esperança para o futuro.” Essa
frase revela que todos que sonham acreditam que o futuro lhes reserva grandes
e infindáveis vitórias e prêmios. Sim, nós da Liberty Baptist Church, temos um
sonho, que é construir uma igreja que verdadeiramente pregue, medite, e viva a
palavra de Deus, que nesta grande cidade nasça esta igreja e que sejamos cada
tijolo desse edifício de Deus na terra.
Pr. Paulo Paiva

COMUNICAÇÕES

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO

Quartas-Feiras - Culto de Oração e Estudo Bíblico às 8:00 PM. Venha e
Prelúdio...................................................................Caroline Soares

traga visitantes. Estamos estudando o Livro de Colossences.

Oração.................................................................... Pr. Paulo Paiva

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – Todos os domingos, às 6:00 pm. Classes
para todas as idades. Seja pontual!

Assembléia Extraordinária
Hino Congregacional.....................................................Congregação
Jesus Como Guia – 359 CC
Boas Vindas............................................................. Pr. Paulo Paiva
Cânticos..................................................Grupo Vocal e Congregação

Todo Poder
Deus Fara Um Caminho
Dedicacão de Dízimos e Ofertas........................... João Rubens Soares
Oração de Consagração...................................... João Rubens Soares

Cântico.........................................Grupo Vocal e Congregação
Venho Senhor Minha Vida Oferecer

Classe de Discipulado – Toda quarta-feira, às 7:00 PM.
LIBER WORSHIP & PRAISE TEAM - Ensaio aos sábados, às 4:00 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 e Monica .
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 e Monica

.

Mensagem......................................................Pr. Paulo Paiva
"DAVI - TRILHANDO AS ETAPAS DA ILUSÃO"
II Samuel 11 e 12
Hino Congregacional.................................Grupo Vocal e Congregação
No Serviço do Meu Rei – 491 HCC
Avisos............................….………................................ Pr. Paulo Paiva

Oração Final e Benção..................................... Pr. Paulo Paiva
Poslúdio......................................................Luiz Mauro Junior
PARA MEDITAR

Honra

ao Senhor com os teus bens, e com a

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO

“O Senhor te abençoe e te guarde”
17
19
20
21
21
25
26

–
–
–
–
–
–
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Cecília DaSilva
Caroline Soares
Helio Garcia
Lidia Lacerda
Romulo Tinoco Vieira
Pr.Paulo Paiva
Kevi Chan

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.

primeira parte de todo os teus ganhos: e se

QUIZ BÍBLICO: Existem dois Salmos iguais quais são eles?

encherão os teus celeiros, e transbordarão de

Resposta do número anterior: Rei Acaz. Isaías 7-2.

vinho os teus lagares.

Provérbios 3: 9 – 10

