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. Deus o abencoe ricamente.

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

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 na casa de Alceir Paiva.

ATENCAO LÍDERES – Dia 09 de março, quinta-feira, reunião do Conselho

Administrativo às 8:00PM na cada do Pr. Paulo Paiva. Estaremos preparando a
Ordem do Dia para Assembléia Administrativa.

IGREJA - Teremos a nossa Assembléia Administrativa no próximo sábado dia 11
de março às 8:00PM na residência do irmão Manuel Cunha. Por favor irmão, a sua
presença é muito importante, não falte.

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

Dirigente do Culto
Som
Participação Especial
Recepção

Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira
Stephanie Machado
Evanise e João Rubens
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“Recompensas Futuras”

SÓ PARA MULHERES:

Hoje

2 Coríntios 3.17

Próximo domingo
Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira
Henrique Ludwig
Cecília e David

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

Sei que para muitos cristãos uma enfâse das recompensas futuras
saiu de moda. Meu antigo pastor Bill Leslie costumava observar: “Conforme as
igrejas vão ficando mais ricas e têm mais sucesso, sua preferência por hinos muda
de – Aqui não é meu lar, um viajante sou – para – Este é o mundo do meu Pai”.
Nos Estados Unidos, pelo menos, os cristãos têm tanto conforto que já não nos
identificamos com as condições humildes a que Jesus se referiu nas bemaventuranças – o que pode explicar por que elas parecem tão estranhas aos
nossos ouvidos.
Mas, como C.S. Lewis nos faz lembrar, não nos atrevemos a
menosprezar o valor das futuras recompensas. Só precisamos ouvir os hinos
compostos pelos escravos americanos para perceber esse consolo da fé. Hinos que
brotaram da boca de gente que tinha poucas esperanças neste mundo, mas
esperança permanente em um mundo por vir. Para eles, toda esperança se
centralizava em Jesus.
A perspectiva das recompensas futuras de maneira nenhuma cancela
nossa necessidade de lutar pela justiça agora, nesta vida. Mas é um fato claro da
história que para os condenados do Gulag Soviético, para os escravos da América
e para os cristãos nas masmorras romanas à espera de sua vez de serem lançados
às feras, a promessa de recompensa era fonte não de vergonha, mas de
esperança. Ela o mantém vivo. Permite que você creia num Deus justo, afinal.
Como um sino tocando de outro mundo, a promessa de recompensa de Jesus
proclama que, não importa a aparência das coisas, não há futuro no mal, apenas
no bem.
(texto extraído do livro “O Jesus que eu nunca conheci” – Philip Yancey – Editora
Vida – pp 118-119)
“Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas
lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas
lá do alto, não nas que são daqui da terra; porque morrestes, e a vossa
vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a
nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com
ele, em glória.” (Cl.3:1-4)

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Prelúdio.................................................................Stephanie Machado
Oração................................................................ João Rubens Soares
QUERO ESTAR AO PÉ DA CRUZ – 395 HCC
Boas Vindas................................................................ Pr. Paulo Paiva

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

Cânticos.....................................................Grupo Vocal e Congregação
ELE FAZ PROEZAS
ALIANÇA
Dedicacão de Dízimos e Ofertas................................... Carlota Custódio
Oração de Consagração...............................................Carlota Custódio

Cânticos .........................................Grupo Vocal e Congregação
CONSAGRAÇÃO
RENOVA-ME, SENHOR JESUS

Mensagem.........................................................Pr. Paulo Paiva
VOCÊ PODE FAZER DIFERENÇA - Genesis 6 à 9
Hino............................................................................. Congregação
SEJA BENDITO O CORDEIRO – 286 HCC

Ceia Memorial....................................................Pr. Paulo Paiva
Avisos.........................................................................Pr. Paulo Paiva

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.

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO

“O Senhor te abençoe e te guarde”

Num. 6.24. 27

03 – Neuza Tinoco Vieira
04 – Daniella Ludwig
14 – Gabriella Carvalho
17 - CASAMENTO - Jerusa e João Rubens Soares
18 – Jerusa Pinto Soares
20 – Vania Ludwig
31 – Ivan Ludwig

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.

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

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

Poslúdio......................................................Stephanie Machado

Visite e divulgue nosso website!
QUIZ BÍBLICO - Qual o novo mandamento que Jesus nos deu?

PARA MEDITAR

Resposta do número anterior – Felipe Atos 21:8

“Ele me deu total liberdade, livrou-me porque me
quer bem”. Salmo 18:19

CELULAR – Mantenha-o desligado durante as programações da Igreja.

