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 26 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
NOSSO DESAFIO

Estamos em meio de nossa campanha missionária e
o nosso maior objetivo é que nossa oferta seja algo
que realmente tenha sentido de desafio. Alguns irmãos já dobraram e até
triplicaram o seu alvo.
Pode parecer diíicil e até memso muito alto o valor a ser ofertado mas, pense
que a sua oferta estaáa fazendo a obra que você não pode ou seja, ir aos
campos missionários levar a mensagem de salvação a tantos que ainda não
ouviram falar de Cristo. São 4 continentes que a JMM manéem missionários
mas, ainda resta um sem a presença marcante dos brasileiros. Quem sabe a sua
oferta pode fazer uma grande diferença para que a OCEANIA seja acançada
pela nossa Junta de Missões Mundiais. Participe o privkiégio é maravilhoso.

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

Próximo domingo

Pr. Paulo Paiva
Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira
Kevin Siqueira
Luiz Mauro Jr. e Lúcia Lombardi
Alberto Siqueira
Roberto Martins

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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“Andai nele”
É interessante ver uma criança dar os seus primeiros passos, como
são vacilantes, trôpegos e inseguros. São passos que requerem um cuidado
redobrado da parte dos pais, pois a criança está sujeita a quedas e elas podem
ser bem prejudiciais à sua saúde. Porém, com o tempo a criança vai se tornando
segura, o equílibrio já se faz notar e os pais vão tendo segurança em deixar a
criança ir descobrindo seu espaço e ambiente. Com o passar do tempo essa
criança cresce e além de um caminhar seguro, equilibrado, forte e constante
percebe-se que ela possui outras características que lhe fazem ser, uma pessoa
única e especial. São essas características que formam sua “personalidade” e
“identidade”, ela passa a ser conhecida por isso, mas uma coisa é forte e
continua a caracterizá-la, o seu andar e caminhar. Note, o nosso estilo e jeito de
caminhar é idêntico aos de nossos pais e consequentemente os nossos filhos
terão o mesmo andar. Isso só é possível pela influência familiar e genética que
herdamos de nossa família e de nossa parentela. Nosso convívio familiar e nossa
carga genética têm um poder de influência muito grande, sendo-nos impossível
desvencilhar-nos disto, ou seja, são “marcas” que carregamos e transmitimos aos
outros.
Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, passamos
a pertencer ao reino de Deus através do novo nascimento que adquirimos nele,
vemos isto em Jo.3:3, isso automáticamente nos faz ser filhos de Deus e
passamos a pertencer à Sua grande família. Como a Palavra de Deus nos afirma
isso, podemos então constatar que o nosso caminhar passa a ser outro neste
mundo, esse caminhar deve expor e transmitir essa filiação e familiaridade. É
claro que no ínicio seremos também trôpegos e inseguros, mas que com o passar
do tempo, em nosso crescimento e o nosso caminhar passará a ser seguro, forte,
altivo e equilibrado. Esse crescimento deverá identificar-nos com o nosso Pai e o
nosso andar, o nosso estilo de vida e todo o nosso caminhar deverão trazer as
“marcas” de nossa filiação. Portanto, todos nós que somos filhos de Deus temos
a responsabilidade de vivenciarmos e testemunharmos nossa filiação, bem como
ajudar aos nossos outros irmãos “a restabelecer as mãos descaídas e os joelhos
trôpegos; e a fazer caminhos retos para os seus pés.” (Hb.12:12-13)
“Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, e
edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças.”
(Cl.2:6-7)

Pr. Paulo Paiva

CULTO

DE

LOUVOR

Prelúdio

E

ADORAÇÃO
Luiz Mauro Machado Jr.

Oração Inicial

Pr. Paulo Paiva

Hino Congregacional

Regente & Congregação
Festival De Hinos Do HCC – I

Compilação e arranjo: Jocilene Ayres Malas

Vinde Cristãos, Louvai/Temos Por Lutas Passado/Ouve-nos, Pastor Divino/Firme Nas
Promessas/Descansando No Poder De Deus/
Que Alegria É Crêr Em Cristo/Maravilhosa Graça

Boas-Vindas

Pr. Paulo Paiva

Cânticos de Louvor

Liber NY Worship & Praise Team
Fico Feliz
Ele Faz Proezas

Momento de Intercessão

Pr. Paulo Paiva

Palavra

Pra. Lúcia Lombardi

Dedicação de Dízimos e Ofertas

João Rubens Soares

Música Especial

Youth Worship & Praise Team

Oração de Consagração
Agradecimento

Pr. Paulo Paiva

Cânticos de Adoração
Mensagem
Palavra Pastoral
Hino Congregacional

Liber NY Worship & Praise Team
Grande É O Senhor
Maravilhoso
Pr. Paulo Paiva
Sede de Deus
Salmo 42
Pr. Paulo Paiva

Regente e Congregação
Finda-se Este Culto – 270 HCC

Oração Final e Benção
Música Final

Manoel Cunha

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– Pela saúde da irmã Neusa Tinoco Vieira, pelos jovens e
Adolescentes de nossa Igreja e pelo pastor interino Paulo Paiva e sua esposa
Alceir.

ESCOLHA PASTORAL COM ORAÇÃO

– A partir da próxima semana,
estaremos abordando o assunto ESCOLHA PASTORAL com momentos específicos
de oração em conjunto com a igreja. Esses momentos ocorrerão nos cultos de
quarta-feira e aos DOMINGOS, DAS 6:30 – 6:50 PM, na mesma sala onde
realizamos os cultos às quartas-feiras. Venha orar conosco!

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABRIL
05 06 08 13 14 25 26 -

“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

FOTOS E MAIS FOTOS – Nosso website está com novas fotos de nosso Culto
de Páscoa e do momento de confraternização no Coffee House da Immanuel
Church. Visite e divulgue nosso website www.LiberdadeNY.org
¿ HABLAS ESPANÕL ?

– Estamos procurando pessoas voluntárias que
possam nos ajudar a traduzir nosso website para o espanhol. Se você pode nos
ajudar, procure o pastor ainda hoje.

Pr. Paulo Paiva
Instrumental

ENCONTRO DE MULHERES - Será nesta segunda-feira, 1º de maio, na
casa da Vânia Ludwig: 125 Lincoln Avenue# B4E - Mineola, NY.
Tel.(516) 385-5172
______________________________________________

CELULAR – Mantenha-o desligado durante as programações realizadas na Igreja.

