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).
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.

79=0o ,

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

ESCALA DE SERVIÇO
Hoje
Próximo domingo
Dirigente do Culto
Som
Recepção
Projeção

Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira
David Carvalho
Caroline Soares

Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira
Alberto Siqueira
Lídia Lacerda

ESCALA MINISTÉRIO DE MÚSICA, ADORAÇÃO E ARTES
Hoje
Música Inicial
Música Dízimos
Música Final
Solo
Piano (Cânticos e Hinos)
Regência

Stephanie Machado
Henrique Ludwig
MM. Jocilene Malas
Celsino Silva
M.M. Jocilene Malas
Jerusa Soares

Próximo domingo
Luiz Mauro Junior
Kevin Siqueira
Luiz Mauro Junior
MM Jocilene Malas
M.M. Jocilene Malas
Jerusa 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
Núcleo de Estudo Biblíco (New Rochelle) – Sexta-feira 8:00 pm
Culto Jovem – Todo ultimo domingo do mês às 7:30 pm
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês
Assembléia Geral – Todo 2º sábado do mês às 8:00 pm

O mundo inteiro está preocupado com a água. Conferências
envolvendo vários países têm sido realizadas periodicamente para encontrar uma
solução internacional de manutênção da qualidade da água e de preservação dos
mananciais. Em alguns países é proíbido lavar carros com água potável.
Existem vários tipos de água. A mais comum é aquela da caixa. Ela
não circula, precisa ser usada em pouco tempo e periodicamente é preciso limpar o
recipiente. As águas paradas em pequenas lagoas apodrecem, tornam-se criadouro
de pernilongos. E temos as águas de pequenas fontes puras, que bebemos como
parte da natureza, daquilo que Deus criou para nosso deleite. Podemos comparar
essas várias águas à vida cristã. Quem se contenta com seu pequeno conhecimento
da Palavra de Deus e do Senhor Jesus é semelhante às pequenas caixas d’águas
caseiras. Estão em todos os lugares, mas é preciso tomar cuidado antes de beber
dessa água. Os cristãos que interpretam bem a Palavra de Deus mas não a
praticam, fogem da responsabilidade cristã, não prestam auxílio a ninguém, são
semelhantes a lagoas de águas paradas, águas mortas. O mais prudente seria se
usassem um aviso: “Não se aproxime”. Quem crê em Jesus, guarda sua Palavra e
vive em submissão e obediência a ele, é um nascedouro de águas vivas. Jesus
declarou que do interior de tal pessoa fluiriam “rios de água viva” e não só um fio
de água saudável. As águas que fluem desses cristãos saciam a sede dos que estão
em sua volta. Foram as águas vivas que mudaram o mundo. Tais águas vivas
levam a vida de Deus aos desertos espirituais, tornam possível a visão correta da
justiça, estabelecem a pureza moral e estendem o Reino de Deus ao coração dos
homens. O Senhor Jesus espera que você “fluam rios de água viva” – ele é o autor
da fonte que pode brotar de você. “No último e mais importante dia da festa, Jesus
levantou-se e disse em alta voz: “Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem
crer em mim, como diz a Escrutura, do seu interior fluirão rios de água viva”. Ele
estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele cressem.
Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora
glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: “Certamente
este homem é o Profeta”. Outros disseram: “Ele é o Cristo”. Ainda outros
perguntaram: “Como pode Cristo vir da Galiléia? A Escritura não diz que o Cristo
virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi?” e com “mas
quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que
eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna”.
(Jo.7:37-42 e com Jo.4:14)
(Nascimento.; Mário Lúcio do – Texto extraído do Pão Diário n-9 – São Paulo)

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial

Stephanie Machado – Piano

Oração

João Rubens Soares

Hino Congregacional

Regente e Congregação
Grandioso És Tu! - 52 HCC

Boas-Vindas

João Rubens Soares

Cânticos

Liber NY Worship & Praise Team

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO

Igreja, Família

“O Senhor te abençoe e te guarde...” Num. 6:24a
04 – Anthony Pinto Soares
08 - Scott Machado
14 – Maria Inês Caetano
16 – Winifred Adalberto Camargo
29 – Casamento – Celsino e Cecília

Pr. Paulo Paiva

MensagemMusical

Celsino DaSilva – Tenor

Dedicação de Dízimos Ofertas

Pr. Paulo Paiva

Música Instrumental

Henrique Ludwig

Oração Gratidão Dedicação
Cânticos de Adoração

CELULAR

- Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos.

Lecir Siqueira
Liber NY Worship & Praise Team

INFORMAÇÕES DE MISSÕES
Turma da Amizade

Here I Am To Worship
Seja Engrandecido
Mensagem

Pr. Paulo Paiva
NÓS DEVEMOS SER INFLUÊNCIA
Mateus 5:13-16
Regente e Congregação
Brilha No Meio do Teu Viver – 488 HCC

Palavra Pastoral

Pr. Paulo Paiva

Oração e Benção

Pr. Paulo Paiva

Música Final

Quartas-Feiras - Culto de Oração e Estudo Bíblico às 8:00 PM. Venha
e traga visitantes. Estamos estudando o Livro de Colossenses.
Classe de Discipulado – Todos os domingos , às 5:30 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.
Escola Biblica Dominical – Todos os domingos, às 5:30 PM. Classes
para todas as idades. Seja pontual!
Intercessão- Pela escolha daquele que será Pastor efetivo da Igreja,
pela saúde da irmã Neusa Tinoco Vieira, pelos jovens e adolescentes de
nossa Igreja e pelo pastor interino Paulo Paiva e sua esposa Alceir.

Casa de Deus

Momento de Intercessão

Hino Congregacional

COMUNICAÇÕES

M.M. Jocilene Ayres Malas – piano

Edna Ferreira Dias, nossa missionária que faz parte
da equipe que trabalha em Bafatá, Guiné-Bisssau),
há três anos começou a reunir meninos de 9 a 14
anos de idade, aos domingos. Esse grupo que
iniciou com 10 meninos recebeu o nome de
"Amigos de Jesus". A partir daí surgiu a idéia de
reuni-los junto com meninas também. O objetivo
era levá-los à conversão e integrá-los na igreja. A
turma passou a se chamar "Turma da Amizade" e ficou composta de 16 meninos e
três meninas. O trabalho foi se fortalecendo através de estudos bíblicos, histórias
missionárias e atividades esportivas. Hoje, dois anos depois da mudança, o número
cresceu: são 42 adolescentes e juniores sendo que 10 deles já foram batizados e
estão integrados na Igreja Batista de Bafatá. Várias etnias estão juntas na "Turma
da Amizade", dentre elas encontram-se balantas, mancanhas, biafadas, fulas,
mandingas e mansoncas. Elas estão abertos para ouvir as Boas-Novas e todas,
diante de Deus, são iguais e precisam da Salvação que há em Cristo Jesus.

