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
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“Esforço de fé”

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
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Dirigente do Culto
Som
Participações Especiais
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Próximo domingo

Pr. Paulo Paiva
Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira
Kevin Siqueira
Hoje – MM Jocilene Ayres Malas e Pollyanna Soares
Roberto Galinari
Fátima Lacerda
Lídia Lacerda
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

Que alegria meu irmão saber que quando nos esforçamos alcançamos nossos
objetivos e alvos. Foi assim com a campanha de missões, tinhamos um alvo estipulado e bem
definido e o alcançamos em mais de 40%, isso para a honra e glória de Deus. Muitas pessoas
serão beneficiadas pela sua cooperação, seu amor, seu carinho, sua fé e seu compromisso em
pregar a Palavra de Deus à todas as nações com suas ofertas e dízimos. Creia e alegre-se,
você e todos nós, conheceremos muitas pessoas que estarão conosco na eternidade, por
causa de seu esforço de fé. Nunca pare meu irmão de aquecer o seu coração, de ser sensível
ao apelo de fé e a ter a visão que seu trabalho e seu esforço não é em vão no Senhor. Esse
esforço de fé tem o poder de aquecer a sua vida e de dar-lhe motivação para prosseguir em
sua jornada. Esses momentos são importantes e devem ser incentivados em nosso meio, pois
servem além da motivação, de estímulo e de fortalecimento do próprio corpo da igreja. A cada
campanha e esforço de fé, a igreja é fortalecida e fica mais unida.
Hoje em nossa igreja iniciaremos uma nova campanha de esforço de fé, uma
campanha que durará até o final do ano, é a campanha do 50%, você meu irmão poderá com
seus dízimos e ofertas reforçar o alvo orçamentário da igreja, ou seja, o dízimo que o irmão
entrega e devolve para o Senhor deverá ser acrescido deste esforço de fé, isso em virtude da
necessidade e dos projetos que a igreja têm programado para o segundo semestre deste ano,
tais como: convites pastorais, aniversário da igreja, campanhas evangelísticas e outros
eventos. O irmão também, caso tenha dificuldades de fazer esse esforço de fé, poderá ofertar
de forma especial, com contribuições ou doações, pois; “Cada um contribua segundo propôs
no seu coração; não com tristeza, ou por necessidade; porque Deus ama ao que dá com
alegria.” (2Co.9:7), mas é importante, que o irmão assuma essa campanha de esforço de fé,
pois assim estará fortalecendo a sua fé, bem como, contribuindo para o crescimento da igreja
do Senhor.
Meu irmão, seu esforço de fé é importante, pois Deus, o nosso Pai, nos
acompanha não deixando faltar nada em nossas vidas e se alegrará com isso e irá abençoar a
todos nós com a Sua augusta presença. “Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos
de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai, do que tendes, uma oferta
para o Senhor; cada um, de coração disposto, voluntariamente a trará por oferta ao
Senhor...então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio
todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor para a
obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Então, a
nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não
podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do
Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos
de Israel caminhavam avante, em todas as suas jornadas; se a nuvem, porém, não se
levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor
repousava sobre o tabernáculo, e, de noite, havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel,
em todas as suas jornadas.” (Êx.35:4-5; 20-21 e 40:34-38)
Pr. Paulo Paiva

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial
Oração
Hino Congregacional

Iven Teixeira
João Rubens Soares
Regente e Congregação
Saudai O Nome De Jesus – 56 HCC

Palavra de Boas-Vindas
Cântico

Pr. Paulo Paiva
Liber NY Worship & Praise Team e Congregação
Ame Ao Senhor

Momento de Comunhão e Intercessão
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Música Instrumental
Oração de Gratidão e Consagração
Mensagem

Pr. Paulo Paiva
Pr. Paulo Paiva
Pollyanna Soares
Nathália Boroni
Pr. Paulo Paiva

MOTIVOS PORQUE DEVEMOS LOUVAR A DEUS
Salmo 33
•

1) Porque a palavra criadora de Deus expõe toda a verdade sobre a Sua
pessoa e os Seus feitos.
Grandes São As Tuas Obras

•

2) Porque a vontade de Deus é triunfante e nos leva a felicidade por
sermos seu povo.
Que Segurança! Sou De Jesus – 417 HCC

•

3) Porque o olhar discernente de Deus está sobre tudo e todos e nada
escapa ao seu alcance.
Deus Dos Antigos – 34 HCC

•

4) Porque podemos sempre esperar em Deus, pois Ele nunca nos
decepcionará.
A Vitória É Daquele Que Contemplar

Ceia Memorial
•
Distribuição do Pão
Cântico

Liber NY Worship & Praise Team e Congregação

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO
“O Senhor te abençoe e te guarde...” Num. 6:24a
08 14 –
16 –
29 –

Scott Machado
Maria Inês Caetano
Winifred Adalberto Camargo
Casamento – Celsino e Cecília

Liber NY Worship & Praise Team e Congregação

Música Inspirativa

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

Faz-nos Um
M.M. Jocilene Ayres Malas
Nós os Veremos
Palavra Pastoral
Oração Final e Benção
Música Final

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 – Amanhã, 05 de junho às 8:00pm na
residência do irmã Alceir Paiva.
REUNIÃO DO CONSELHO ADMISTRATIVO – Dia 06 de junho às
8:00pm na residência do irmão Manuel cunha.
ASSEMBLÉIA – Dia 10 de junho as 8:00PM na residência do irmão
Manuel Cunha.
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!

Pr. Paulo Paiva

Alto Preço
•
Distribuição do Vinho
Cântico

COMUNICAÇÕES

Pr. Paulo Paiva
Pr. Paulo Paiva
Instrumental

INFORMAÇÕES DE MISSÕES
Povos Orientais - A maior concentração de japoneses, fora do Japão, está no
Brasil. Mais de um 1.400.000 japoneses, estão espalhados pelo Brasil todo,
especialmente no interior do Estado de São Paulo. Um percentual muito alto dos
japoneses é católico (60%). São poucas as missões que focalizam os japoneses,
que hoje só contam com 80 igrejas evangélicas e 7 mil crentes adultos (menos de
1%
da
comunidadetoda).
Mais de 160.000 chineses moram no Brasil. Comparados aos grandes avanços do
Evangelho na China, este povo tem mostrado pouca receptividade no Brasil.

