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
FINAL DE CAMPANHA
Estamos encerrando hoje a nossa Campanha Pró Missões Mundiais
deste ano, que teve como tema: “Cristo aos Estremos da Terra” e
como divisa: “Pois a terra se encherá do conhecimento da glória
do Senhor, como as águas cobrem o mar”. Habacuque 2:14
Esperamos que todos os irmãos tenham participado desta tão
importante ordem que Cristo nos deixou de “...pregar o evangelho a
toda a criatura...” Mt. 28: 19 e 20 e desta feita com as nossas ofertas.
Nosso objetivo a partir de agora e orarmos pelos missonários que
atuam nos Continentes fazendo o trabalho em nosso lugar, levando a
mensagem de salvação a tantos quanto ainda não a ouviram .
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
Projeção

Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira
Kevin Siqueira
Roberto Martins
Caroline Soares

Próximo domingo
Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira
Iven, Ivan e Celsino
David Carvalho
Caroline 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
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MISSÕES – Cristo aos Extremos da Terra
Sempre que falamos sobre missões, lembramos da Grande Comissão, que diz:
“Recebereis do meu Espírito e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e
até aos confins da terra”. As Juntas de Missões têm estado ao nosso dispor e esperando
por nós, para alcançar os confins da terra. A ordem que nos foi dada é: pregarmos
simutaneamente em todo o mundo. Missões é a expressão maior do amor de Deus: por
nós; em que Jesus entregou sua vida em substituição do pecador; e em nós; pelos ainda
não alcançados; amando-os e desejando-os que sejam salvos. Gosto muito de um
parágrafo do compromisso da União de Homens Batistas do Brasil: “Orar como se tudo
dependesse da oração, trabalhar como se tudo dependesse do trabalho”. Para missões
deveriamos acrescentar, adotar e contribuir, como se tudo dependesse da contribução.
Estamos encerrando hoje à campanha de missões mundiais em nossa igreja, não
podemos esquecer que a J.M.M.,(Junta de Missões Mundiais), todos os meses envia os
salários dos missionários. Em 1907, ano em que aconteceu a primeira reunião da
Convenção Batista Brasileira, em Salvador, na Bahia, foi criada a comissão de Missões
Estrangeiras, que passou a ter, em 1980, o nome de Junta de Missões Mundiais (J.M.M.).
Como verificamos na Bíblia, os primeiros discípulos, mesmo enfrentando muitas
dificuldades sairam pregando a mensagem de salvação por meio de Jesus Cristo. O mesmo
vemos que aconteceu com as primeiras igrejas da C.B.B., (Convenção Batista Brasileira). E
as Juntas de Missões têm nos desafiado a permanecermos com este mesmo compromisso.
Porém, nós que amamos missões, vemos que muitos irmãos parecem que esqueceram que
todos os salvos por Jesus, fazem parte da Grande Comissão, e por isso sentimos uma dor
inexplicável. Jesus Cristo quando estava para subir para junto do Pai, Ele nos ordenou que
pregassemos a sua mensagem de salvação em testemunho à todas as pessoas. Durante o
regime comunista no leste europeu, já havia ali missionáros batistas brasileiros em alguns
países da cortina de ferro, anunciando o evangelho de Jesus.
Minha oração é para que, cada crente se conscientize de suas responsabilidades
de servo do Senhor Jesus e supliquem à Ele, que coloque nos seus e em nossos corações,
onde Ele quer que atuemos como missionários adotantes ou enviados. Certamente quanta
diferença faria se todos os homens e mulheres de nossas igrejas tivessem passado por
uma organização missionária, quando foram crianças ou adolecentes nos “Embaixadores
do Rei e nas “Mensageiras do Rei”. Me lembro bem do compromisso dos “Embaixadores do
Rei”, que é todo voltado para missões, no último parágrafo, todos nós diziamos: “se não for
prá isso, para que nascí?”; nós adultos, crentes, membros de igrejas evangélicas, se não
evangelizamos então devemos refletir se há razão de sermos e existirmos como Igreja do
Senhor. Que Deus possa nos revestir do seu amor pelos perdidos, para que possamos
realizar a obra que Ele nos comissionou. A evangelzação de todo mundo - Mateus 28:19 e
20).
David Carvalho Dasilva

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial
Oração Inicial
Hino Congregacional

Kevin Siqueira - Violino
Pr.Paulo Paiva
Regente e Congregação

As Boas Novas Anunciai – 541 HCC
Boas-Vindas e Confraternização
Hino Congregacional

Pr. Paulo Paiva
Regente e Congregação

Levanta a Tua Voz e Anuncia – 536 HCC
Momento de Intercessão
Pr. Paulo Paiva
Cânticos & Hino
Liber Worship & Praise Team Congregação
Coração Igual ao Teu
Faz-Me Um Servo
Dá-me Tua Visão – 546 HCC
Mensagem

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 –

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.
Conselho Administrativo: Reunião no dia 08 de maio às 8:00pm na
residência do Pr. Paulo Paiva.
Assembléia – Participem no dia 13 de maio às 8:00pm na residência do
irmão Manuel Cunha.

ESCOLHA PASTORAL COM ORAÇÃO
Pr. Paulo Paiva

– 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!

"A missão de anunciar a mensagem do evangelho..."
Romanos 15:14-21
Hino Congregacional

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

Regente e Congregação

Pão Da Vida – 516 HCC
Ceia Memorial
Hino Congregacional

Núcleo de oração e estudo Bíblico em New Rochelle às

8:00PM

Pr. Paulo Paiva
Regente e Congregação

05
17
21
23
25
27

–
–
-

Casamento – Hélio e Elizânea Garcia
Maria Eugênia de Oliveira (Bia)
Casamento - Sebastião e Neuza Vieira
Henrique Ludwig
Dora Prodel
Monica Araujo

Jesus Virá– 148 HCC (1ª estrofe)
Dedicação de Dízimos e Ofertas

Maria de Fátima Lacerda

Eis Multidões – 528 HCC
Oração de Gratidão e Dedicação
Oração Final e Benção
Música Final

Maria de Fátima Lacerda
Pr. Paulo Paiva
Piano

Piano: M.M. Jocilene Ayres Malas
Regência Congregacional: Jerusa Pinto Soares

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.

______________________________________________

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

