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.

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

COMISSÃO DE ESCOLHA PASTORAL – Conforme decisão da Assembléia
Admistrativa em 18/02/2006 os membros da Igreja tem até o dia 19/03/2006 para
indicações de nomes de pastores afim de que a comissão possa trabalhar. As
Cédulas de Indicação encontram-se com os irmãos Celsino Dasilva e Sotiris Malas.
Caso tenham alguma dúvida sobre o processo da escolha pastoral entre em
contato com o relator da comissão Sotiris Malas (718) 472-4732. Ore e procure a
direção de Deus neste assunto.

SÓ PARA MULHERES:
Não percam nossas reuniões, elas têm sido de grande
importância para àquelas que estão participando. Deus tem
feito grandes coisas na vida de cada uma de nós. Aguardem a
próxima dia 06/03/2006.

Homens - Reunião na próxima quinta-feira 02/03/2006 na cada do irmão Manuel
Cunha às 8:pm. Esteja atentos e participem.
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

Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira
Pollyanna Soares
Evanise e David

Próximo domingo
Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira
Henrique Ludwig
Evanise e João Rubens

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
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“Intolerância”
Hoje vivemos num mundo civilizado e muito evoluído, as conquistas
que a humanidade alcançou até aqui são inúmeras e que trazem benefícios a
todos, porém, para nosso espanto e que também nos causa indignação, vemos que
a intolerância vem crescendo de tal forma que em breve inviabilizará a convivência
harmônioza entre povos. Vemos a todo instante fatos que indicam que a linha
entre o irracional e o racional está cada vez mais tênue e a ponto de romper-se.
Vemos pessoas publicarem charges que causam ódio e ira, vemos pessoas que em
nome do “divino” matam e causam dor, vemos pessoas que acreditam em pureza
de raça e com isso agridem e excluem o seu irmão e para citar outro exemplo aqui
mesmo na “América” país que nasceu de homens que professavam a fé em Jesus
Cristo, igrejas queimadas e pessoas sendo perseguidas.
A intolerância parece que é um “modo” de vida para algumas
pessoas. Nós como filhos de Deus devemos rechaçar esse “modo” de vida, de
maneira alguma devemos ser coniventes com isso. Que sejamos mensageiros da
união, da tolerância, da comunhão, da discussão de idéias e não de pessoas, da
democracia e principalmente do amor. Esse sim deve ser o nosso modo de vida,
que vivamos não somente no sentimento e nas palavras de amor, mas
principalmente na prática deste amor, pois Deus nosso Pai demonstrou isso para
cada um de nós “...deu o seu Filho unigênito...”; Ele não apenas falou do amor,
Deus demonstrou atitude de amor.
Meu irmão e meu amigo, viva e tenha essa atitude de amor. Vamos
juntos influênciar este mundo; sabemos que é uma tarefa grande mas, nossa vida
deve ser a extensão e a continuidade de cada um que passou antes de nós. Somos
hoje a soma de vidas que vieram antes de nós portanto, somos a soma de pessoas
que amaram. Então, que nós sejamos abençoadores de vidas de pessoas que virão
após nós. Que sejamos discípulos verdadeiros de Jesus demonstrando em nossas
vidas o Seu amor e a nossa filiação.
“Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; assim como
eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão
todos que sois meus discípulos: se tiverdes amor uns aos outros. Não
fostes vós que me escolhestes a mim; pelo contrário, eu vos escolhi a vós
outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto
permaneça; a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele
vo-lo conceda. Isto vos mando: que vos ameis uns aos outros.”
(Jo.13:34-35 com 15:16-17)

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Prelúdio....................................................................Pollyanna Soares
Oração................................................................ João Rubens Soares
QUE SEGURANÇA! SOU DE JESUS! - 417 HCC
Boas Vindas................................................................ Pr. Paulo Paiva

Momento de Intercessão........................................Congregação

Cântico......................................................Grupo Vocal e Congregação
ALGO NOVO
HÁ UMA UNÇÃO
Dedicacão de Dízimos e Ofertas.................................... Fátima Lacerda
Oração de Consagração................................................Fátima Lacerda

Cântico e Hino..................................Grupo Vocal e Congregação
TE AGRADEÇO
SALVAÇÃO JESUS ME DÁ – 251 HCC

Mensagem.........................................................Pr. Paulo Paiva
JESUS CRISTO É O NOSSO ADVOGADO - Rm.3:21-26

Hino............................................................................. Congregação
SALVO – 374 CC
Avisos........................................................................ Pr. Paulo Paiva

Oração Final ......................................................Pr. Paulo Paiva
Poslúdio.........................................................Pollyanna Soares

PARA MEDITAR
“Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para
que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de
vocês, que est á nos céus”. Mateus 5:16

COMUNICAÇÕES
Quartas-Feiras - Culto de Oração e Estudo Bíblico às 8:00
PM. Venha e traga visitantes. Estamos estudando o Livro de
Colossences.
Classe de Discipulado – Toda quarta-feira, às 7:00 PM.
Sextas-feiras – Núcleo de oração e estudo Bíblico em New Rochelle às 8:00PM
Liber Worship & Praise Team – Ensaio domingo, às 4:00 PM, na Igreja.
Escola Biblica Dominical – Todos os domingos, às 5:30 PM. Classes para
todas as idades. Seja pontual!
Intercessão – Pelo momento que estamos vivendo que é a escolha daquele
que será o Líder Espiritual da Igreja. Que Deus esteja nos direcionando e também
a comissão que está trabalhando nesse sentido. Por cada membro da Igreja afim
de que estejamos unidos nas decisões a serem tomadas. Pela saúde da irmã
Neusa Tinoco Vieira e pelo pastor interino Paulo Paiva e sua esposa Alceir.

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.
NOVO ENDEREÇO: Sandoval e Clarice, 67 Ninron Dr, Danbury, CT 06810,
Telefone: (203) 791-2342

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

ASSISTÊNCIA SOCIAL -Se você deseja participar desta obra
em sua Igreja, procure as irmãs Solenir Machado e Vânia Ludwig
que elas orientarão em como contribuir.

WEBSITE DA IGREJA – Você sabia que Liber-NY mantem mantém o website em
português e inglês? Temos o endereço do website nos dois idiomas também:
www.LiberdadeNY.org e www.LibertyNY.org
Visite e divulgue nosso website!
CELULAR – Mantenha-o desligado durante as programações realizadas na
Igreja.

Quiz Biblico : Quem recebeu o titulo de Evangelista?
Resposta do número anterior: André e seu irmão Simão (Pedro) Marcos 1:16

