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.

ESCOLHA DE DIÁCONOS

– À partir de hoje, teremos uma urma no hall de
entrada do santuário onde você poderá colocar o nome daquele irmão que de
acordo com as instruções recebidas está apto a ser diácono em nossa Igreja. Caso
o irmão tenha alguma dúvida, converse com o Pr. Paulo ele poderá lhe dar maiores
intruções.

“CRISTO AOS EXTREMOS DA TERRA”
Realmente para aqueles irmãos que fizeram prova e
participaram da campanha é motivo de muita alegria pois,
o total de ofertas para JMM foi atingido e ultrapassado

$ 1,401,00.
Que Deus abra as janelas do céu e derrame as mais
escolhidas bençãos sobre cada um de vocês que aceitaram
o desafio missionário: “Cristo aos Extremos da terra.”

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

Próximo domingo

Dirigente do Culto
Pr. Paulo Paiva
Pr. Paulo Paiva
Som
Kevin Siqueira
Kevin Siqueira
Participação Especial Hoje Henrique, Sthephanie, Celsino e Kevin S.
Recepção
David Carvalho
Cecilia DaSilva
Projeção
Caroline Soares
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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“Violência Urbana”
Nesta semana que passou ficamos estarrecidos, preocupados e
chocados com as notícias e cenas que vimos sobre a violência urbana em São
Paulo. Foi algo jamais visto em nosso país, várias pessoas mortas, ônibus
incêndiados, poderes públicos atacados, comércio fechado e a vida pública
paralisada. Isso só vem a mostrar o quanto estamos ainda longe daquilo que
esperamos para o nosso bom, gostoso, belo e maravilhoso Brasil. Quando vemos
isso lembramos do texto bíblico que diz: “Elevo os olhos para os montes: de onde
me virá o socorro?” (Sl.121:1), como é triste ver que essa violência toda é
resultado da falta de investimento na área da educação, do bem-estar, da saúde,
da segurança e principalmente da mudança de mentalidade de nossos governantes.
Percebemos que muito caminho ainda está para ser percorrido para que vejamos
alguma melhora, e o povo como um todo possa usufruir do bem-estar de viver num
país seguro e próspero, pois é assim que vivemos aqui na América, onde podemos
perceber que há segurança, que há cuidado, planejamento, investimento e
preocupação com o cidadão.
E como fica o povo de Deus nisso tudo? Qual é o nosso papel e até
que ponto temos responsabilidade nisso que ocorreu?
Jesus quando esteve aqui, disse que os governantes exercem poder
sobre nós, Mt.20:25-27, e que por isso nós como filhos de Deus devemos ter um
comportamento de servos, ou seja, que a nossa atitude entre os irmãos não deve
ser igual ao deles, isso nos leva a pensar que os nossos irmãos que são eleitos para
exercer seus mandatos públicos, devem servir à Deus, usando seus cargos para
prestar serviço e mostrar boas obras ao mundo, sendo assim, a nossa
responsabilidade está em não elegermos àqueles que não desempenham esse
papel. Não podemos ser omissos de nossas responsabilidades, agindo de forma que
nada disso não nos diz respeito, pois temos um dever que é fazermos tudo que é
bom, Tt.3:1, e nos sujeitar as autoridades e governantes constituídos por causa do
Senhor, fazendo o bem, é o que Pedro diz em 1Pe.2:13-17: “Sujeitai-vos a toda
instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei, como soberano, quer às
autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para
louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, pela
prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos; como livres que sois,
não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos
de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei.” Que
venhamos a viver de modo digno no Senhor, e que nossas vidas e todas as nossas
atitudes venham a estampar o senhorio de Jesus sobre nós e com isso possamos
contribuir para o bem de nosso país.
Pr. Paulo Paiva

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Musica Instrumental
Hino Congregacional

Henrique Ludwig - Piano
Regente e Congregação

235 HCC – Vinde, Cristãos, Cantai
Oração
Boas-Vindas
Cânticos de Celebração e Louv

Vânia Ludwig
Pr. Paulo Paiva
Liber Worship & Praise Team

Estamos aqui para Celebrar
Rei das Nações
Momento de Intercessão
Pr. Paulo Paiva
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Celsino Silva
Música Instrumental Stephanie Machado
Piano
Oração de Gratidão e Consagração
Lecir Siqueira
Cânticos de Adoração
Liber Worship & Praise Team
Here I Am to
Worship
Em Espírito e em Verdade
Adorarei
Mensagem Musical
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 – Núcleo de oração e estudo Bíblico em New Rochelle às
8:00PM

Liber Worship & Praise Team – Ensaio domingo, às 4:30 PM, na

Igreja.

Escola Biblica Dominical – Todos os domingos, às 5:30 PM. Classes
para todas as idades. Seja pontual!
ENCONTRO DOS HOMENS – Dia 26 de maio ás 8:00pm na residência do
irmão Orival Canhedo em New Rochelle.
ENCONTRO DOS JOVENS - Próximo sábado 27 de maio ás 8:00pm
teremos o intercâmbio dos jovens com a Igreja Bastista Peniel. Todos
estão convidados a participarem desta programação, é para toda a
Igreja.
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 – Todas as semanas 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!

Celsino da Silva
Pr. João da Rocha

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

A Conversão do Carcereiro
Atos 16. 25-34
Hino Congregacional

05 - Casamento – Hélio e Elizânea Garcia
06 – Casamento – Sotiris e Jocilene Malas
17 – Maria Eugênia de Oliveira (Bia)
19 - Alberto Carlos Siqueira
21 – Casamento - Sebastião e Neuza Vieira
23 - Henrique Ludwig
25 - Dora Prodel
27 - Monica Araujo

Regente e Congregação

256 HCC – Jesus Quer Entrar Hoje em Teu Coração
Momento de Gratidão
Pr. Paulo Paiva
Aniversário de Casamento – Jocilene e Sotiris
Palavra Pastoral e Avisos
Pr. Paulo Paiva
Oração Final e Benção
Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira - violino
Música Instrumental
Piano: M.M. Jocilene Ayres Malas
Regência Congregacional: Jerusa Pinto Soares

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

MEDITACAO - “A santidade se enfraquece quando você fala
sobre ela, mas se torna pujante quando você a vive." (Walter B.
Knight).

