LEITURA DA BÍBLIA EM UM ANO – "Procure apresentarse a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se
envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade.
(2 Timoteo 2.15).

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.”
2 Coríntios 3.17
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ESCALA DE SERVIÇO
Hoje
Próximo domingo
Dirigente do Culto
Som
Projeção

Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira
Caroline Soares

Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira
Lídia Lacerda

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

Pollyanna Soares
Wesley Canhedo
Pollyanna Soares
M.M. Jocilene Malas
M.M. Jocilene Malas
Jerusa Soares

Próximo domingo
Kevin Siqueira
Ivan Ludwig
Kevin Siqueira
Gregory Machado
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

“Demonstrando o amor de Deus”
Uma das expressões e formas mais lindas da imagem de Deus é o
amor e isso ficou evidente para nós e ao mundo quando da doação de seu único
filho para morrer por nós, Jo.3:16, porém, percebemos e tristemente vemos que o
amor ficou reduzido a um simples e banal sentimento, chegando até em alguns
casos à leviandade por parte de algumas pessoas. Mas nós sabemos que o amor
não é puramente um sentimento mas principalmente uma atitude, um ato de darse e com isso promover a união mais íntima e duradoura que uma pessoa possa
ter. Apesar do poeta dizer que; “o amor é eterno, enquanto dure...”, sabemos em
nossas próprias vidas, que o amor verdadeiro é eterno, infinito e duradouro, [eu
tomo a liberdade de utilizar estas palavras sinônimas para ilustrar a supervalorização do amor]. O apóstolo Paulo foi um poeta, inspirado pelo Espírito Santo,
a escrever uma das maiores obras primas a respeito do amor, vemos isso em,
1Co.13, ali Paulo sentetiza todo o amor que Deus demonstrou ao homem, bem
como, o amor que o homem deve buscar para ser feliz e fazer o seu próximo
também feliz. O amor nos honra e nos dá felicidade, e quando amamos e somos
amados nos tornamos pessoas valorizadas, pois o amor tem uma capacidade
libertadora, de elevar as pessoas, de dar-lhes motivos para viver e principalmente,
possibilita a transformação e regeneração de vidas, consertando aquilo que estava
imprestável para algo de valor, verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa
fama, com virtude e de louvor; Fp.4:8.
É o amor que faz a roda da vida girar, não só o amor carnal entre o
homem e a mulher, mas o amor divinal e sacrificial de Deus que sustenta tudo, isso
é exposto na presença da Igreja de Jesus Cristo no mundo. É a presença da Igreja
no mundo através de sua vida comunitária, da sua pregação, da sua comunhão e
da sua obra de evangelização que impede que o mundo se consuma em ódio.
É a Igreja do Senhor que tem a responsabilidade de viver o amor,
sendo esta tarefa através da vida de cada um de seus membros, na pregação e
exposição da existência deste amor. Nós, a Igreja Batista da Liberdade em New
York, devemos assumir essa responsabilidade e tarefa, pois isso é inerente às
nossas vidas, porque Deus nos regenerou, demonstrando seu amor por nós no
perdão de todos os nossos pecados e com isso restaurando nossas vidas, para que
num futuro breve, possamos desfrutar da sua divinal presença. Fazendo isso nós
estaremos praticando a Sua Palavra, escrita pelo apóstolo João que diz: “Amados,
amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus; e todo aquele
que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não
conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em
nós: em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para
vivermos por meio dele.” (1Jo.4:7-9)
Pr. Paulo Paiva

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial

Pollyana Soares - piano

Oração

Pr. Paulo Paiva

Hino Congregacional

Regente e Congregação
Maravilhosa Graça - 193 HCC

Boas-Vindas e Comunhão

João Rubens Soares

Cânticos

Liber NY Worship & Praise Team
Pela Fé
Tudo é Possível

Momento de Intercessão

Pr. Paulo Paiva

Mensagem Musical

M.M. Jocilene Ayres Malas – soprano
Carry On

Bob Farell &Michael Smith

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Pr. Paulo Paiva

Música Instrumental

Wesley Canhedo - piano

Oração de Gratidão

Nathália Soares

Cânticos

Liber NY Worship & Praise Team
Quem nos separará do amor de Cristo?
Above All

Mensagem

Pr. Paulo Paiva
A EXTENSÃO DO AMOR DE DEUS SOBRE NÓS
Romanos 8:28-39

Ceia Memorial
Distribuição do Pão e do Vinho
Hino Congregacional
Digno é o Cordeiro – 128 HCC
Oração Pr. Paulo Paiva
Cântico

Pr. Paulo Paiva
Jovens
Regente e Congregação

Liber NY Worship & Praise Team

Oração Final e Benção
Música Final
Piano: M.M. Jocilene Ayres Malas
Baixo: José Brasil
Bateria: Kevin Chan

ESTUDOS IMPORTANTES, VAMOS CONFERIR?
1 - A Doutrina do Espírito Santo na classe de Adultos na EBD. Uma oportunidade
para aprendermos e tirarmos as dúvidas com respeito a este assunto, participem.
2 – Na classe de discipulado as nossas crianças estão estudando as principais
doutrinas bíblicas. Se você tem interesse sobre o assunto junte-se a elas com
certeza a experiência será muito boa.
3 – O Livro de Colossenses às quartas-feiras. Estamos finalizando o primeiro
capítulo portanto ainda há tempo de você participar além de que temos o nosso
momento de oração e muita música.

Liber Worship & Praise Team – Ensaio domingo, às 5:00 PM.
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.
Indicação Diaconal:
Esses são os irmãos que foram indicados para
treinamento ao diaconato da igreja - Ana Conceição, David Carvalho da Silva,
Evanise Chan, João Rubens Alves Soares, Manuel Cunha, Mauro Machado, Orival
Canhedo, Silvana Canhedo e Winefred Camargo.

ATIVIDADES DO MÊS DE AGOSTO
Durante este mês os jovens e adolescentes estarão comemorando de
forma especial em nossa Igreja por ser um mês dedicado a eles.
Dia 07: Reunião do Conselho Administrativo na residência do irmão Manuel
Cunha as 8:00PM.
Dia 12: Assembléia Administrativa na residência da irmã Winefred as 8:00PM.

Dia 14: Reunião das mulheres na casa da irmã Jocilene Malas as 8:00PM.
* Dia 19: Encontro de Jovens na Igreja as 7:30PM.
Dia 26: Liberty Family Day

AVISO DA COMISSÃO PASTORAL
É muito importante a presença dos todos os membros na
Assembléia Administrativa do sábado dia 12 de agosto, pois
estaremos tratando assuntos do processo de escolha pastoral.
CELULAR

- Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos.

INFORMAÇÃO MISSIONÁRIA

Maranata (Cristo Vem Me Buscar)
Palavra Pastoral e Avisos

COMUNICAÇÕES

Pr. Paulo Paiva

Missionário Leonan

Pr. Paulo Paiva
Pollyana Soares - piano

Motivos de gratidão:
Pela oportunidade que tive de descansar e estar com
familiares. Pela oportunidade de visitar a PIB de Teresópolis e os irmãos em Cristo.
Pela boa viagem nas férias e retorno para São Paulo.

Regência: Jerusa Soares
Projeção: Caroline Soares
Som: Kevin Siqueira

Pedidos de oração: Pela continuidade dos meus estudos na Faculdade Teológica.
Pela continuidade do meu ministério no Lar Batista de Crianças.

