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.
SEJA BENVINDO -Hoje teremos ministrando a Palavra de Deus, o Pr.
Carlos Osvaldo, diretor do Seminário Evangélico Palavra da Vida em
Atibaia - São Paulo. Estamos alegres com sua presença, que o Senhor
Jesus o cubra das mais ricas bençãos.

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.”
2 Coríntios 3.17
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SÓ PARA MULHERES: Reunião dia 06/fevereiro/2006 às
8:00 pm na residência da irmã Silvana Canhedo. Fiquem
atentas, nossas reunioes tem sido de grande importancia
para nosso crescimento espiritual.
316 – Mayflower Ave. – New Rochelle – NYPhone - (914) 654-1281
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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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

“Brokeback Mountain”
Esse é o título de um filme que é um dos favoritos para ganhar o “Oscar” de 2006
em muitas categorias cinematográficas em Hollywood. Esse filme trata da história de dois
homens, cowboys, e sua relação amorosa e homossexual. O que difere este filme dos outros
que o cinema já expôs é o fato deste filme ser “limpo”, não tratar o assunto da
homossexualidade de forma ofensiva, leviana e caracterizar os personagens.
Tudo isso meu irmão e amigo visitante, mostra onde estamos vivendo e o que virá
daqui para frente em nosso meio. É claro que não devemos ter uma visão fatalista do futuro,
achar que, porque o mundo caminha para a perdição que nós como filhos de Deus devemos
cruzar nossos braços e nos calar diante dos fatos que estão à nossa frente, que devemos ser
apenas espectadores e pedir que a volta de Cristo seja o mais rápido possível. Esse tipo de
comportamento, mesmo que com um roupagem cristã, não é correto, pois cabe a nós como
filhos da luz, mostrar em meio as trevas, que existe sim um outro caminho, que é aliás, o único
caminho. Mostrar que os valores e princípios cristãos estão sendo colocados de lado, que a
família tem sido atacada e que nós temos a solução. Essa visão fatalista de mundo nos leva a
ter uma vida egoista, centrada em nós mesmos, pois se não há solução para o mundo, por
que então eu devo me importar com ele?
Nós devemos ser como lâmpadas colocadas no alpendre, ou seja, na sacada das
casas para servir de guia, para servir de referêncial e para servir de ajuda em meio ao caos
que está se tornando a vida neste mundo. Nós somos o sal da terra, pois o sal além de dar
sabor, ele preserva aquilo que deve ser preservado e é também adubo, porque ele prepara a
terra para ser germinada. Devemos combater o mundo em que vivemos com nossos valores e
princípios, aprendidos na Palavra de Deus, vivendo e manifestando a vontade Deus e a Sua
Glória em nossas vidas, pois somos instrumentos de Deus para transformar este mundo e
para proclamar que Deus quer um encontro com todos e deseja a sua companhia.
Meu irmão e amigo, Deus ama o pecador mas odeia o pecado, e sabemos que o
seu amor é infinito, mas a sua justiça também é implacável, por isso devemos sempre viver o
que Ele quer de nós sejamos neste mundo. Que sejamos transformadores de valores e
princípios; luzes em meio as trevas; porto seguro para os desesperados; alivio para os
perturbados e principalmente instrumentos de salvação os perdidos sem Deus.

“Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso
corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto
racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela
renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus.” (Rm.12:1-2)
Pr.Paulo Paiva

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO

COMUNICAÇÕES

Prelúdio.........................................................................Instrumental

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

Oração....................................................................... Pr. Paulo Paiva
Hino Congregacional........................................................Congregação
VINDE, CRISTÃOS, CANTAI - 235 HCC
Boas Vindas................................................................ Pr. Paulo Paiva
Cânticos....................................................Grupo Vocal e Congregação
A PAZ DO SENHOR
TODO O PODER
Dedicacão de Dízimos e Ofertas....................................... Vania Ludwig
Oração de Consagração..................................................Vania Luduwig

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 sextas-feiras, às 7:30 PM, na Igreja.

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.
LIDERES – 1 -Para melhorar as informacoes do nosso Boletim, favor comunicar
qualquer alteracao de dia, hora e local das atividades do seu Ministerio e,
2 - Procure saber a data de aniversario dos componentes do seu ministerio e
informe pelos emails JsoaresNY@msn.com e ou Jsoares5@aol.com.

Cântico............................................Grupo Vocal e Congregação
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO

ACLAME AO SENHOR

“O Senhor te abençoe e te guarde”

Hino Congregacional........................................................Congregação
NOSSA FÉ JESUS CONTEMPLARA - 338 HCC

Mensagem.....................................................Pr.Carlos Osvaldo
O ESSENCIAL PARA O REINO - Mateus 18: 1-a 10

Cântico............................................Grupo Vocal e Congregação
HÁ UMA UNÇÃO
Avisos........................................................................ Pr. Paulo Paiva

Oração Final e Benção................................... Pr. Carlos Osvaldo
Poslúdio..........................................................Wesley Canhedo
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Kevin 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.

QUIZ BÍBLICO: Existem 2 livros diferentes na Bíblia que são semelhantes em seus

PARA MEDITAR

capítulos, quais sao eles ?

Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma
outra criatura nos poderá separar do amor de
Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor.
Romanos 8:39

Resposta do número anterior: Obadias, Filemom, II João, III João e Judas.

