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.
Junta de Missões Mundiais
ao redor do mundo: Durante
esta semana escolha uma área
e
esteja
orando
pelos
missionários que atuam nesses
lugares.

MARQUE EM SUA AGENDA: Todos nós membros da Igreja estaremos reunidos
no dia 26 de agosto de 2006 para o “LIBERTY FAMILY DAY” . Não percam a
oportunidade de estarmos juntos numa grande festa de comunhão.
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

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.”
2 Coríntios 3.17
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“Vida”
O que é a vida para você meu irmão e amigo? Será que a vida é
apenas um conjunto de dias e horas? Um amontoado de tarefas e rotinas? Um
momento breve de respirar? Um caminho ou jornada repleta de surpresas,
aventuras, alegrias ou tristezas? Ou ainda, a vida é para você uma benção? –
Acredito que para muitas pessoas, ou até mesmo para nós, não importa saber as
respostas, o que importa mesmo é que estamos vivendo, que a cada dia,
“nascemos” e nos “renovamos”, juntamente com tudo que a vida representa. Se
olharmos atentamente nos olhos de todas as pessoas que passam por nós,
podemos perceber que cada olhar carrega também estas questões, mesmo que
sejam apenas vagas lembranças, mas cada pessoa já pensou ou refletiu sobre o
que é a vida. Poetas têm na vida um campo vasto de pesquisa e inspiração e com
isso tentam responder essas e outras questões, tecendo considerações que para
nós muitas vezes não fazem sentindo algum. Isso só nos dá uma certeza, que até
eles pensam na vida. A vida também foi assunto para vários personagens da bíblia,
um deles até assinalou que tudo na vida que se faz debaixo do sol era pura e
simplismente vaidade; Ec.1:14 ou 2:11.
Quando começamos a olhar a vida balizando-a com a Palavra de
Deus, a bíblia, percebemos que respostas são ofertadas para nós, pois ela é um
campo vasto de experiências, questionamentos e buscas incessantes por homens e
mulheres que tiveram os mesmos anseios. A vida segundo a Palavra de Deus é
uma dádiva, um dom distribuído pelo Pai das luzes, que ao fazer-nos, soprou em
nossas narinas o Seu sopro de vida. Daí podemos pensar que a vida é muito mais
do que vemos, pensamos ou do que qualquer consideração poética; a vida é um
marco da existência humana, o início de uma eternidade, a vida é abundante pois
ela carrega o toque de Deus e nós como seus filhos devemos transmitir em nossas
vidas e olhares essa vida tão magnífica e eterna que nosso Pai nos dá e quer
ofertar a cada um que a desejar.
Vamos viver aquilo que o Pai deseja que vivamos, jamais negando a
nossa realidade, mas interpretando-a à luz de Sua Palavra, pois Jesus sendo o
nosso maior exemplo de vida nos garantiu que ele veio nos dar uma vida superior
e abundante; Jo.10:10. Por isso meu irmão e amigo, Jesus está querendo
responder seus questionamentos e lhe ofertando uma vida que é superior a
qualquer outra, assuma Jesus em sua vida e aceite-o como Senhor e assim você
poderá, “...compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento,
e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o
entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus.” Ef.3:17-19
Pr. Paulo Paiva

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO

COMUNICAÇÕES

Prelúdio.......................................................................Kevin Siqueira

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

Oração....................................................................... Pr. Paulo Paiva
Boas Vindas................................................................ Pr. Paulo Paiva
Cântico......................................................Grupo Vocal e Congregação
OBRIGADO JESUS
CAMPANHA DE MISSÕES MUNDIAIS
TEMA: “Cristo aos extremos da terra.”
DIVISA: Habacuque 2:14
HINO: As Boas Novas Anunciai – 541 HCC

Momento de Intercessão........................................Congregação
Dedicacão de Dízimos e Ofertas...................................... Monica Araújo
Oração de Consagração..................................................Monica Araújo
Cânticos.....................................................Grupo Vocal e Congregação
PERTO QUERO ESTAR
AOS PÉS DA CRUZ

Mensagem.........................................................Pr. Paulo Paiva
APRENDENDO A CONFIAR NO CARÁTER DE DEUS
Gênesis capítulos de 12 à 22
Música Especial.........................................................Gregory Machado
Avisos.........................................................................Pr. Paulo Paiva

Oração Final ......................................................Pr. Paulo Paiva
Poslúdio............................................................Kevin Siqueira

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.

JUDITH E OSVALDO - É preciso toda uma vida de amor e
lealdade para se começar a compreender a profundidade e a
satisfação que Deus planejou para aquele que assumem o
compromisso de permanecerem juntos até que a morte os
separe. Felicidades por esta data tão importante na vida do casal
é o desejo de todos nós da Liber/NY.

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.

TEMPO DE MISSÕES MUNDIAIS

Pois a terra se encherá do
conhecimento da glória do Senhor,
como as águas cobrem o mar.
Habacuque 2:14

WEBSITE DA IGREJA – Nosso wbbsite tem em média 600 visitantes por mês
(gerando 6,000 hits) e recebemos aproximadamente 5 correspondência eletrônica
por semana entre pedidos de oração, perguntas e mensagens no livro de visitas.
Visite e divulgue nosso website www.liberdadeNY.org!
QUIZ BÍBLICO – Até quando devemos ser fiel a Deus.
Resposta do número anterior – Imitadores Efésios 5: 1 - 2
CELULAR – Mantenha-o desligado durante as programações da Igreja.

