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 irmão, você ainda está em tempo de iniciar esta
jornada de leitura da Bíblia este ano, o que está
esperando. Comece ja.

QUERIDO VISITANTE – Sua presença é muito importante para

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

nós. Volte sempre.
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Ser Importante

Maiores informações com Pr. Paulo Paiva.
Fones: 917-885-2192 cell- 718-889-0685 res

SÓ PARA MULHERES: Reunião dia 23/janeiro/2006 às
8:00 pm na residência da irmã Ana Conceição. Participem,
nossas reuniões tem sido ótimas.
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
Alceir e Pollyanna

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

ATIVIDADES PERMANENTES
Escola Bíblica Dominical – 05:30 pm
Culto Dominical – 07:00 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

“Eita, nóis!” Esse é o sonho de todo cabra, seja ele do
sertão da Paraiba ou do asfalto da Avenida Paulista, em São Paulo. Eu
me lembro quando era office-boy num banco da Av. Paulista e fazia voz
de diretor ao atender ao telefone – para ir treinando! E assim sonhava
ser importante! Você sonha ser importante?
Os discípulos também sonhavam! Dois deles queriam
comandar o mundo com Jesus e os outros estavam com raiva destes –
provavelmente porque tiveram a cara-de-pau de pedir isso a ele. Como
somos infantis! Meninos e meninas de todas as idades, quando entram
para o Reino de Deus, têm de “tirar os sapatos”. No Reino o caminhar é
diferente! Importante não é quem manda, é quem serve. Mas será que
é possível sentir-se alguém desse jeito? Será possível sentir-se
importante sendo escravo dos demais? Será que dá para ser feliz
servindo? Jesus garante que sim.
No texto bíblico (Mt.20:20-28), Jesus mostra que no Reino
de Deus poder e dominação não contam. Nele não há espaço para tais
valores! Em nossa mente oprimida por uma história de poder e
dominação, só conseguimos crer que subimos na vida quando
alcançamos poder e quando temos posição de mando. Isso nos faz
sentir importantes, pois camufla nossa insegurança e insensatez. Afinal,
que importância de ser importante?! Para quê? Para quem?
Jesus oferece um modelo libertador: servir como ele
serviu, ir para o fim da fila, ser o último, carregar a bandeja, ou seja,
obedecer a quem manda! Isso é servir: fazer o que o Pai nos manda,
ainda que isso não apareça e ninguém seja testemunha da nossa
abnegação! Servir é ser secreto na bandade e na misercórdia. É alegrar
o coração do Pai com uma vida que tem como modelo não o diretorpresidente da empresa, mas o Servo-Sofredor “que não veio para ser
servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos”.

“Não é assim entre vós; pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre
vós, será esse o que vos sirva; e quem quiser ser o primeiro entre vós será
vosso servo;” (Mt.20-26-27)
(Texto extraído do Pão Diário n-8; autor: Wanderley de Mattos Jr; São Paulo-SP)

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO

COMUNICAÇÕES

Prelúdio...................................................................Daniella Ludwig

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

Oração.................................................................... Pr. Paulo Paiva
Hino Congregacional.....................................................Congregação

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.

LOGO DE MANHÃ - 401 HCC
Boas Vindas............................................................. Pr. Paulo Paiva
Cânticos..................................................Grupo Vocal e Congregação

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.

Estamos Aqui Para Celebrar
Senhor, Te Quero
Dedicacão de Dízimos e Ofertas.................................... Vania Ludwig
Oração de Consagração............................................... Vania Ludwig

Cântico.........................................Grupo Vocal e Congregação

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

.

Alto Preço
Tu És Digno de Louvor

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO

Mensagem......................................................Pr. Paulo Paiva
"A Esperança está em Jesus"
Marcos 5:21-43
Hino Congregacional.................................Grupo Vocal e Congregação
Deus dos Antigos – 34 HCC

“O Senhor te abençoe e te guarde”
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Cecília DaSilva
Caroline Soares
Helio Garcia
Lidia Lacerda
Romulo Tinoco Vieira
Douglas Lacerda
Pr.Paulo Paiva
Kevi Chan

Avisos............................….………................................ Pr. Paulo Paiva

Oração Final e Benção..................................... Pr. Paulo Paiva
Poslúdio.........................................................Daniella Ludwig

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.

PARA MEDITAR
“Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei
a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por
mim esteja neles, e eu neles esteja”.
João 17:26

QUIZ BÍBLICO: Em quais livros da Bíblia não encontramos a
palavra Deus?
Resposta do número anterior: O Salmo 14 é igual ao Salmo 53.

