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.

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 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.

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 20/03/2006 na casa de Jerusa Soares.

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
Henrique Ludwig
Cecília e David

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

Próximo domingo
Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira
Daniella 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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“Perdão X Culpa”

A Palavra de Deus nos ensina que o perdão liberta e que a vida que
temos em Jesus Cristo nos dá alegria, paz e satisfação. Porém, percebemos que
para muitos de nossos irmãos, ou até mesmo para nós, isso nem sempre
acontece. Por que será?
Acredito que a resposta está na luta entre perdão versus culpa, o
perdão liberta mas a culpa aprisiona. Mesmo tendo Jesus nos perdoado e nos
aceitado como somos, a tendência do nosso coração é de nos penitenciarmos por
nossas culpas e nossos erros. Isso é uma herança adâmica em nossas vidas, pois
eles Adão e Eva, tiveram sentimento de culpa ao se esconderem de Deus. A culpa
nos faz prisioneiros de nós mesmos, nos levando a viver uma vida de escravidão e
mediocridade. A culpa também nos faz ter uma compreensão errada da graça de
Jesus Cristo em nossas vidas e do amor de Deus Pai, nos faz crer em um Deus
carrasco e num futuro sombrio para àqueles que não se enquadram de acordo com
a vida religiosa que muitas vezes pregamos. Uma vida meu irmão, feita de
religiosidade, regras e ritos cristãos, mesmo que tendo aparência de cristianidade
não passa de carnalidade e que leva para uma vida fora da Palavra de Deus,
produzindo um vazio espiritual que muitas vezes tem que ser preenchido por
cultos, músicas e mensagens que produzem somente emoções e não a vida
abundante que Jesus Cristo tanto ensinou.
Já o perdão liberta, porque nos leva a crer numa restauração
contínua e duradoura, que só terá conclusão quando da volta de Jesus Cristo. O
perdão nos leva a pensar que Deus nos escolheu, antes da fundação do mundo, e
essa escolha não foi porque ele nos achou dignos ou merecedores, mas porque
decidiu amar-nos. O perdão faz-nos acreditar que a vida é um Sol de
oportunidades que nascem a cada manhã, assim como as misericórdias de Deus
que nos renovam e nos animam a prosseguir mais uma milha. O perdão nos faz
enxergar que a graça de Jesus e o amor do Pai são maiores do que todas as
nossas culpas e erros, que nossos pecados do passado, do presente e do futuro já
estão todos perdoados, pois nenhuma penalidade está sobre a cabeça daqueles
que são lavados pelo sangue do cordeiro. Creia meu irmão e amigo, que você é
livre para viver uma vida ao lado de Deus, que Ele o aceita e o quer em Sua
companhia, aceite o perdão de Deus, aceite Jesus como seu Salvador e Senhor,
viva uma vida de alegria, paz e satisfação crendo e colocando toda a sua confiança
que a sua vida está escondida em Cristo Jesus.
“Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor
Jesus Cristo; por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta
graça na qual estamos firmes; e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus.
Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus; [e
também] Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e
não vos submetais de novo, a jugo de escravidão” (Rm.5:1-2 e 8:1)

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Prelúdio....................................................................Henrique Ludwig
Oração................................................................ João Rubens Soares
AO DEUS DE ABRAÃO LOUVAI – 14 HCC
Boas Vindas................................................................ Pr. Paulo Paiva

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

Cânticos.....................................................Grupo Vocal e Congregação
ALIANÇA ETERNA
GRANDE É O SENHOR
CORAÇÃO IGUAL AO TEU

Dedicacão de Dízimos e Ofertas..................................... David Carvalho
Oração de Consagração.................................................David Carvalho

Hino....................................................................Congregação

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, pelos jovens e Adolescentes de nossa Igreja 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”
CRER E OBSERVAR – 465 HCC

Mensagem.........................................................Pr. Paulo Paiva
"NOSSA CONDUTA INFLUENCIA VIDAS"

Atos 21 à 26

Musica Especial.........................................................Gregory Machado
Hino............................................................................. Congregação
SANTIFICA A TUA IGREJA – 388 HCC
Avisos.........................................................................Pr. Paulo Paiva

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

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.

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!

Poslúdio..........................................................Henrique Ludwig
PARA MEDITAR
“mas, como esta escrito: Nem olhos viram, nem
ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração
humano o que Deus tem preparado para aqueles
que amam” I Corintios 2:9

QUIZ BÍBLICO – O que devemos ser de Deus?
Resposta do número anterior – Que vos ameis uns aos outros João
13-34
CELULAR – Mantenha-o desligado durante as programações da Igreja.

