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.

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.”
2 Coríntios 3.17

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.
MISSÕES EM DESTAQUE
Em Cuba a repercussão do trabalho desenvolvido pelos missionários da
JMM é algo para se comemorar e merece um destaque especial. Afinal,
na terra de Fidel Castro o cristianismo não é visto com bons olhos. Mesmo
inseridos neste contexto de dificuldades (que no passado foi bem pior), os
129 missionários da terra em Cuba desenvolveram trabalhos de
excelência que alcançaram números marcantes como as mais de 9 mil
decisões por Cristo, os 1.215 batismos e as 18 novas igrejas organizadas. Entretanto, o
alcance desses números impressionantes só foram possíveis graças ao sustento financeiro e
apoio espiritual dado pelos batistas brasileiros através da JMM às famílias dos obreiros da terra
cubanas. Com os alicerces fundamentais bem consolidados, Deus – família – Missões, foi
possível aos missionários cubanos desenvolver com tranqüilidade esse trabalho de excelência.

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
Participações Especiais
Recepção
Projeção

Próximo domingo

Pr. Paulo Paiva
Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira
Kevin Siqueira
Hoje- Kevin Siqueira, Daniella Ludwig, Gregory Machado
Alberto Siqueira
Roberto Galinari
Caroline Soares
Lídia Lacerda

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
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“VIDA COM PROPÓSITO”
Hoje vivemos num mundo onde tudo é passageiro, onde os valores
são mudados rápidamente e com isso princípios são negociados e tudo passa a ser
questionável e relativo. O século 20, que mal terminou, foi marcado por um mundo
cheio de transformações, criações, evoluções e descobertas, possibilitando a todos
nós, uma entrada melhor e mais aparelhados para este novo século que se inicia, o
século 21. Porém, o custo disso tudo foi muito alto, pois mostrou que todos nós,
não estávamos capacitados para questionarmos, analisarmos e criticarmos o que
estava acontecendo e com isso podermos fazer um planejamento adequado e
correto de nossos objetivos. Todos nós fomos pegos de assalto diante de tão
grandes mudanças e evoluções, bem como, surpreendidos por novos conceitos que
vieram trazer “novas luzes”, sobre temas e padrões estabelecidos pela Palavra de
Deus. Uma dessas “luzes”, são os movimentos de “....com propósito”, cujo pastor
Rick Warren, é seu precursor, idealizador e divulgador. Não quero aqui condenar,
nem tão pouco propor algo novo, mas sim propor uma visão um pouco mais crítica
e salutar de tudo que envolve esse movimento, concomitantemente, outros que já
existem ou que existirão.
Sei que nós como seres humanos, somos influenciáveis e
influenciadores e que é impossível vivermos neste mundo e não sermos pouco ou
em maior grau condicionados pelo meio em que vivemos, mas acima disso tudo,
temos a Palavra de Deus e a Sua Igreja, que devem nortear e pautar nossas vidas
e caminhos. “Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e, luz para os meus
caminhos” (Sl.119:105) e “Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o
fundamento como prudente construtor; e outro edifica sobre ele. Porém cada um
veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi
posto, o qual é Jesus Cristo.” (1Co.3:10-11). Hoje vemos pessoas, igrejas e
pastores correndo atrás de métodos, fórmulas, conceitos e novidades que possam
dar sentido, crescimento, qualidade e valor às suas vidas e instituições, porém, são
semelhantes as ondas que são impelidas pelas marés e pelas correntezas da vida,
mas que infelizmente irão bater ou desmanchar-se em alguma praia deserta, pois
em nenhum momento métodos e fórmulas substituem o indivíduo e o poder de
Deus que o pode revestir, pois creio que “Deus abençoa pessoas e não métodos”.
“todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e
para quem existimos; e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as
coisas, e nós também, por ele.” (1Co.8:6)

Pr. Paulo Paiva

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Musica Instrumental
Hino Congregacional

Kevin Siqueira - violino
Regente e Congregação

A Ti, ó Deus, Fiel e Bom Senhor - 8 HCC

Oração
Boas-Vindas
Cânticos de Celebração e Louvor

João Rubens Soares
Pr. Paulo Paiva
Liber Worship & Praise Team

Aquele Que Está Feliz
Pela Fé No Filho De Deus

Momento de Intercessão
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Música Instrumental
Cânticos de Adoração

Pr. Paulo Paiva
Ana Conceição
Daniela Ludwig - Piano

Liber Worship & Praise Team

Toma o Teu Lugar
Maravilhoso

Mensagem Musical
Hino Congregacional

Gregory Machado
Regente e Congregação

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 DAS MULHERES – Dia 05 de junho às 8:00pm na residência
do irmã Alceir Paiva.
REUNIÃO DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA – Dia 30 de maio às 8:00pm
na residência pastoral.
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!
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO

Perto, Mais Perto – 442 HCC

Mensagem

“O Senhor te abençoe e te guarde...” Num. 6:24a

Pr Paulo Paiva

05 06 –
17 –
19 21 –
23 25 –
27 -

Você Pode Mudar A Sua História
Daniel 1

Hino Congregacional

Regente e Congregação

Crer e Observar – 465 HCC

Palavra Pastoral e Avisos
Oração Final e Benção
Música Instrumental

Pr. Paulo Paiva
Pr. Paulo Paiva
MM Jocilene Ayres Malas - Piano

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

Casamento – Hélio e Elizânea Garcia
Casamento – Sotiris e Jocilene Malas
Maria Eugênia de Oliveira (Bia)
Alberto Carlos Siqueira
Casamento - Sebastião e Neuza Vieira
Henrique Ludwig
Dora Prodel
Monica Araujo

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

MEDITAÇÃO - “Uma vida cristã vitoriosa não é uma qualidade
superior de cristianismo reservada para poucos. É a vida cristã
normal que Deus tem para todos os cristãos”.
“ Edmund Burke"

