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 Timoteo 2.15).

QUERIDO VISITANTE – Sua presença é muito importante para nós. Volte
sempre.

MARQUE EM SUA AGENDA: Todos nós membros da Igreja estaremos reunidos no
dia 28 de agosto de 2006 para o “LIBERTY FAMILY DAY” . Não percam a oportunidade
de estarmos juntos numa grande festa de comunhão.
MISSÕES MUNDIAIS
Oceania, Ásia, África, Europa e América cinco
continentes onde milhões de pessoas ainda não ouviram
a mensagem salvadora de Cristo. “...e como ouvirão se
não há quem pregue? E como pregarão se não forem
enviados?...”. E qual será o meu compromisso para que
se envie missionários? Estas perguntas depende de você querido irmão, a sua
participação financeira é muito importante.
Qual tem sido a sua responsabilidade para que a obra siga adiante. Assuma hoje
o seu compromisso com Deus, é tempo de Missões.

ATENÇÃO MULHERES: Reunião amanhã dia 17 de abril às 8:00pm na
residência da irmã Solenir Machado.
Endereço : 92-30 212 Place – Queens Village NY – 11428 - 718-468.0857
NYACK NA LIBER NY - Domingo, 23 de abril, 7:00 PM
NYACK School of Music é parte do NYACK College in Manhattan. Esta escola de
música prepara ministros de música, instrumentistas e líderes de louvor e
adoração para servirem ao Senhor. Cantores e instrumentistas do NYACK School
of Music estarão participando em nosso culto, louvando e adorando ao Senhor
com seus talentos e vidas. Venha e participe conosco!

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
David Carvalho

Próximo domingo
Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira
Ivan Ludwig
João Rubens Soares

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

New York, 16 de abril de 2006 – Ano III – Nº 16
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020 www.LiberdadeNY.org

“Ressurreição”
A ressurreição de Jesus Cristo é o centro da fé cristã. Se não
cremos na ressurreição de Jesus, vã é a existência da igreja cristã e nós somos
testemunhas mentirosas. Se a fé na ressurreição é de suma importância, por
que os cristãos falam tão pouco sobre ela? Ouvimos mais sermões sobre a
crucificação de Jesus do que sobre a sua ressurreição. É verdade que sem a
crucificação não haverá ressurreição, mas também é verdade que sem a
ressurreição a crucuficação não teria valor algum. A ressurreição autentica o
sacrifício de Jesus para a remissão dos nossos pecados. Se Jesus não tivesse
ressuscitado dos mortos, nada conheceríamos sobre ele e Jesus nunca seria uma
presença real na vida de todos aqueles que nele confiam. Jesus não é só o
personagem principal da Bíblia. Jesus não é apenas uma lembrança. Se ele fosse
uma lembrança, ela já teria sido apagada pelos séculos que se passaram desde
a sua vida terrena. A presença de Jesus em nós é dinâmica e como
consequência a nossa vida cristã não é estática. Porque Jesus vive, nós vivemos,
e nossa vida é enriquecida cada dia com novos conhecimentos e experiências. O
que aconteceu com as mulheres que foram visitar a sepultura foi uma grande
surpresa. Por isso o mensageiro convidou-as a crer no que viram. O mensageiro
também ordenou que compartilhassem com os discípulos o que haviam
experimentado. É este o impulso que sentimos quando algo maravilhoso ocorre
em nossa vida. A surpresa foi assim transformada em alegria. A presença de
Cristo vivo em nossas vidas nos transmite confiança, desejo de compartilhar e
muita alegria. A ressurreição de Jesus é a garantia de que nós também
viveremos e viveremos eternamente. Somente vale a pena viver quando
aceitamos pela fé a Cristo como Salvador de nossas almas e Senhor de nossas
vidas. Então nossa vida estará salva do pecado e da morte.
“Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto,
viverá”
“Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como,
pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E, se não
há ressurreição de mortos, então, Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não
ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã, a vossa fé; e somos tidos por falsas
testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele
ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não
ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não
ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis
nos vossos pecados. E ainda mais: os que dormiram em Cristo pereceram. Se a
nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes
de todos os homens.” (Jo.11:25 e 1Co.15:12-19)
(Texto extraído do Pão Diário n-9 – RTM – Bertoldo Gatz – São Paulo/SP)

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!

CONSELHO ADMINISTRATIVO – Reunião dia 20 de abril de 2006 às
8:00pm na residência do irmão Manuel Cunha. Líderes estejam atentos e
participem.
ASSEMBLÉIA ADMINISTRATIVA – MUDANÇA – Será realizada no dia
22 de abril de 2006 às 8:00 na residência do irmão Manuel Cunha, não faltem.
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.

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABRIL
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“O Senhor te abençoe e te guarde...” Num. 6:24a

Alceir Paiva
Luiz Mauro Junior
Orival Canhedo
Ana Conceição
Sandoval Magno de Carvalho
Elizania Rodrigues Garcia
Maria de Fátima Lacerda

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 – Nosso website tem em média 600 visitantes por mês
(gerando
6,000 hits) e recebemos aproximadamente 5 correspondências
eletrônica por semana entre pedidos de oração, perguntas e mensagens no livro
de visitas.Visite e divulgue nosso website www.liberdadeNY.org!

CELULAR – Mantenha-o desligado durante as programações realizadas na Igreja.
PARA PENSAR: “Não nos deixe, Senhor, cair no engano de que

podemos nos manter sozinhos, sem o amparo da tua mão"
(John Donne).

FICHA TÉCNICA DO PROGRAMA ESPECIAL DE
PÁSCOA
SKET INFANTÍL: O QUE É A PÁSCOA
Pai: Roberto Galinari
Mãe: Monica Araujo
Filhos: Henrique e Wesley
PEÇA: A RESSUREIÇÃO DE CRISTO
Produção e Direção: Monica Araujo
Figurino: Lecir Siqueira
Apoio: Alceir Paiva e Evanise Chan
Cenário: Immanuel Church Drama Department
Atores:
Anjo: Kevin Siqueira
Jesus: Celsino DaSilva
Maria: Monica Araujo
Narrador: Pastor Paulo Paiva
Mulheres: Alceir Paiva, Maria Eugênia de Oliveira, Lecir
Siqueira, Cecília DaSilva, Carlota Custódio e Evanise Chan
Discípulos de Emaus: David Carvalho e Bruno
11 Discípulos: Roberto Galinari, John Chan, João Rubens Soares,
Anthony Soares, Wesley Canhedo, Orival Canhedo, Mauro
Machado, Gregory Machado, José Brasil, Kevin Chan e Alberto
Siqueira.
Participação Especial: Lara Galinari
Som: Kevin Siqueira
Projeção: Sotiris Malas e Caroline Soares

