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 Timóteo 2.15).
QUERIDO VISITANTE – Sua presença é muito importante para nós.
Volte sempre.
PREGADOR - Hoje teremos ministrando a Palavra de Deus o Pr. Luiz
Paulo Dunham.
Que o Senhor Jesus o cubra das mais ricas bençãos é a nossa oracao.

SÓ PARA MULHERES: Reunião dia 20/fevereiro/2006
às 8:00 pm na residência da irmã Wine Camargo
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
Participação Especial
Recepção
Berçário

João Rubens Soares
Kevin Siqueira
Luiz Mauro Junior
Evanise e Cecilia
Cecilia e Stephanie

Próximo domingo
Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira
Pollyanna Soares
Evanise e David
Alceir e Pollyanna

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

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.”
2 Coríntios 3.17
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Santo Deus!
Se a vida espiritual fosse medida pelo número de vezes que alguém
usa o nome de Deus, seguramente não haveria falta dela no povo brasileiro.
Temos o hábito de utilizar o tempo todo expressões como “Deus é fiel”, “Pelo amor
de Deus”, “Se Deus quiser”, “Queira Deus”, “Juro por Deus”, “Santo Deus” e tantas
outras. Tenho certeza que você também já se flagrou fazendo uso delas. Se a
medida indicada acima realmente fosse verdadeira, possivelmente seríamos
campeões espirituais mundiais e estaria em vigor o que o salmista escreveu:
“Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para
lhe pertencer!” (Sl.32:12). Mas se olharmos em nossa volta, veremos que não é
bem este o quadro que impera em nosso país. Muito pelo contrário. Será que esse
uso leviano do nome de Deus, tão comum, não está em total conflito com o Seu
mandamento? Sem dúvida está. É verdade que muitos certamente expressam uma
grande convicção quando dizem que Deus é fiel. Mas será que a fidelidade é
recíproca? Muitas vezes somos levados a crer que é somente Deus que tem de ser
fiel. Não há necessidade de contrapartida.
O salmista conhecia esse fato. Não é para menos que o Salmo 74
pergunta no versículo 10: “Até quando o adversário irá zombar, ó Deus? Será que
o inimigo blasfemará o teu nome para sempre?”. Podemos perguntar se fazemos
coro com o salmista ou se este versículo se aplica a nós? Deus é santo e para tanto
o respeito ao seu nome é o mínimo que pode ser esperado de nós.
Lembro-me do tempo do exército, quando uma instrução referente ao
uso de explosivos nos era continuamente lembrada: não é por você ter manuseado
explosivo por 50 anos que ele se tornou seu íntimo. Respeito e cuidado são sempre
necessários. Com Deus não pode e não deve ser diferente.

“Não tomarás o nome do SENHOR, teu Deus, em vão, porque o
SENHOR não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão.”
(Êx.20:7)
(Texto extraído do Pão Diário n-8, Nelson Ellert, São Paulo – SP, 05-02-05 - RTM)

COMUNICAÇÕES

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO

Quartas-Feiras - Culto de Oração e Estudo Bíblico às 8:00
Prelúdio...................................................................Luiz Mauro Junior
Oração................................................................ João Rubens Soares
JESUS, PASTOR AMADO – 566 HCC

Boas Vindas......................................................... João Rubens Soares
Cântico.....................................................Grupo Vocal e Congregação
FICO FELIZ
Dedicacão de Dízimos e Ofertas...................................... Manuel Cunha
Oração de Consagração..................................................Manuel Cunha

Cânticos..........................................Grupo Vocal e Congregação
VEM, ESTA É A HORA
SEJA ENGRANDECIDO

Mensagem...............................................Pr.Luiz Paulo Dunham
A FAMÍLIA DE JESUS - Marcos 3: 31 - 35
Cântico......................................................Grupo Vocal e Congregação

IGREJA, FAMÍLIA
Avisos................................................................. João Rubens Soares

Oração Final e Benção............................. Pr. Luiz Paulo Dunham

PM. Venha e traga visitantes. Estamos estudando o Livro de
Colossences.
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – Todos os domingos, às 5:30 pm. Classes para
todas as idades. Seja pontual!

Classe de Discipulado – Toda quarta-feira, às 7:00 PM.
LIBER WORSHIP & PRAISE TEAM – Ensaio domingo, às 4:00 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, pela viagem do Pr. Paulo ao
Brasil e os assuntos que ele tem para resolver.
LÍDERES – 1 -Para melhorar as informações do nosso Boletim, favor comunicar
qualquer alteração de dia, hora e local das atividades do seu Ministério e,
2 - Procure saber a data de aniversario dos componentes do seu ministério e
informe pelos emails JsoaresNY@msn.com e ou Jsoares5@aol.com.
ATENCAO: Dia 17 de fevereiro às 8:00pm teremos reunião do Conselho
Administrativo na casa do Pr. Paulo, assunto importantes serão tratados não
faltem. Você que é Lider procure a secretária para informações importantes deste
encontro.
ASSEMBLÉIA – Será dia 18 de fevereiro de 2006 na residência do irmão Manuel
Cunha às 7:30 PM. Convocamos a todos os membros a participarem, teremos
assuntos importantes a decidir como Igreja.
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE FEVEREIRO

“O Senhor te abençoe e te guarde”

Num. 6.24. 27

02 – Gladis Luces
17 - CASAMENTO - Evanise e Chan
19 – Milene Olmo
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

Poslúdio.........................................................Luiz Mauro Junior
CELULAR – Mantenha-o desligado durante as programações realizadas na
Igreja.

PARA MEDITAR
Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os
meus ouvidos à oração deste lugar.
2 Crônicas 7:15

QUIZ BÍBLICO – Qual é a única mulher que a Bíblia registra seus sonhos?
Resposta do número anterior: É Sara, esposa de Abraão, veja Gn.23.1 e a profetisa
Ana, veja Lc.2.36,37.

