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).

Dízimos do Mês de Agosto
1ª Semana de Agosto:
$1,758.00
Média (dos últimos 3 mêses): $7,183.00
Orçamento Estipulado:
$10,583.00

ATIVIDADES DO MÊS DE AGOSTO

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

New York, 13 de agosto de 2006 – Ano III – Nº 33
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020

Durante este mês os jovens e adolescentes estarão comemorando de
forma especial em nossa Igreja por ser um mês dedicado a eles.
Dia 14: Reunião das mulheres na casa da irmã Jocilene Malas as 8:00PM.

www.LiberdadeNY.org

Encontro de Jovens na Igreja as 7:30PM. Estarão participando
conosco as igrejas Luz do Mundo e Evangélica de Manhattan, cujo pastor, Eliezer

“Mês da Mocidade na Liberdade”

* Dia 19:

Lisandro trará a mensagem.

Dia 26:

Liberty Family Day. O horário da saída do ônibus da igreja neste dia
será às 7:00am, cuide para que você não deixe de ir por chegar atrasado.

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

Kevin Siqueira
Wesley Canhedo
Luiz Mauro Junior
Gregory Machado
Even Teixeira
Caroline Soares

Próximo domingo
Especial
Especial
Especial
Especial
Even Teixeira
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
Núcleo de Estudo Biblíco (New Rochelle) – Sexta-feira 8:00 pm
Núcleo de Estudo Biblíco (Astoria) – Quinta-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

Domingo passado, dia 06, com a participação dos jovens de nossa igreja na Ceia do
Senhor, demos início ao mês da mocidade. Todos os domingos, deste mês de agosto, a
responsabilidade da organização dos cultos estará sob a liderança de nossos jovens. Teremos
ainda neste mês, mais três eventos, que são; o culto jovem que será realizado no dia 19, com
a participação de duas igrejas que farão intercâmbio conosco; o Liberty Family Day no dia 26,
onde todos nós estaremos indo à cidade de Lancaster participar de uma peça teatral sobre a
vida de Ruth e o Jantar de Comunhão no dia 27, onde estaremos encerrando este maravilhoso
mês, numa confraternização que marcará o início de uma nova fase na Liberdade. É
importante para a formação dos nossos jovens e adolescentes, a incumbência de
responsabilidades, pois assim estarão sendo auxíliados na formação de suas vidas como um
todo, tanto secular como a espiritual. Mas o impacto também não será apenas na vida dos
jovens e adolescentes, será também na vida de todos os membros da Igreja Batista da
Liberdade, isso também resultará numa interação das vidas dos jovens, um ligando para o
outro, ensaios, participações, voluntariado e compromisso, todos procurando fazer o melhor
para apresentar à Deus, bem como, a participação dos pais e o apoio e cooperação de todos
os ministérios, tudo isso para um objetivo que é “com vistas ao aperfeiçoamento dos santos
para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos
cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade,
à medida da estatura da plenitude de Cristo,” (Ef.4:12-13).
Somos uma igreja jovem e recém nascida e o que seremos no futuro depende de tudo
que fizermos nestes primeiros anos, por isso devemos nos empenhar ao máximo no apoio aos
nossos queridos jovens, em nossas responsabilidades, em nossa comunhão e principalmente
na sujeição ao senhorio de Jesus Cristo na Igreja.
Jovens, vocês são a alegria de nossas vidas, em vocês podemos ver a realização de
tudo aquilo que Deus têm feito em nós. Vocês são o futuro de que a Igreja Batista da
Liberdade pode ser uma grande igreja, vocês são também a prova da extensão do amor de
Deus em nossas vidas e além disso, vocês são o que há de melhor nesta cidade e neste país.
Queridos, creiam que cada um de vocês podem e fazem diferença positiva na vida de
muitas pessoas, com um bom exemplo e sendo modelos de conduta todos nós juntos
cumpriremos o que Paulo recomendou; “Ninguém despreze a tua mocidade; pelo contrário,
torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Medita estas
coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti
mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres; porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti
mesmo como aos teus ouvintes.” (1Tm.4:12, 15 e 16)
Pr. Paulo Paiva

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial

Kevin Siqueira

Oração

Scott Machado

Hino Congregacional

Regente e Congregação

Que Alegria Neste Dia! - 611 H.C.C.
Boas-Vindas e Comunhão

Even Teixeira

Cânticos

Grupo Jovem da Liber/NY

Fico Feliz
Jeova é o Teu Cavaleiro
Ele Faz Proezas
Gregory Machado

Mensagem Musical

Gregory Machado

Tal Como Soy
Jesus Adrian Romero
Dedicação de Dízimos e Ofertas

Nathália Boroni

Oração de Gratidão

Nathália Soares
Grupo Jovem da Liber/NY

Mensagem

Pr. Paulo Paiva

"Aquele que é verdadeiramente Feliz"
Salmo 1
Stephanie Machado

Palavra Pastoral

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.

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, Maria de Fátima Lacerda,
Mauro Machado, Orival Canhedo, Silvana Canhedo e Winefred Camargo.

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE AGOSTO
“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que
alcancemos corações sábios”. Salmo 90:12

DIA 13 – Roberto Martins
DIA 19 – Carlota Custódio
DIA 20 – Larinha

Aclame ao Senhor
Draw Me Close to You

Avisos

ESTUDOS IMPORTANTES, VAMOS CONFERIR?

Liber Worship & Praise Team – Ensaio domingo, às 5:00 PM.
Intercessão- Pela escolha daquele que será Pastor efetivo da Igreja,

Momento de Intercessão

Cânticos

COMUNICAÇÕES

Pr. Paulo Paiva

Oração Final

Kevin Chan

Música Final

Luiz Mauro Machado Junior – Piano

Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos.
Participações no Louvor - Greg Machado (vocal) – Nathália Boroni (Vocal) – Stephanie Machado (Vocal) – Even
Teixeira (Piano) - Kevin Chan (Bateria/Vocal) – Kevin Siqueira (som) – Caroline Soares (Slides)

INFORMAÇÃO MISSIONÁRIA
Este ano, mais uma vez diante das urnas, manifestaremos nossa escolha durante
as eleições. Há uma única escolha, um único
eleito capaz de trazer esperança e solução para
todas as crises, e este é Jesus. O Brasil precisa
dizer sim a Jesus, elegendo-o como único e
suficiente Salvador e Senhor. Diante desta
realidade, o tema da campanha de Missões
Nacionais neste ano traz este apelo: "Brasil, diga
sim a Jesus!" A divisa está no Salmo 33.12a:
"Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor".
O hino oficial deste ano é "Eis-me Aqui" de Asaph Borba e o alvo financeiro da
campanha, de R$ 7 milhões, visa não só a manutenção do atual quadro de obreiros
como também a expansão do mesmo para que toda a Pátria possa ser alcançada. A
participação de todas as igrejas é indispensável para que o Brasil diga sim a Jesus.

