CAMPANHA DE MISSÕES NACIONAIS 2006
Resultados Parciais

Jamaica –Ainda nao entregou as ofertas.
Astoria – $421,00
Long Island City e College Point - $180,00
Manhattan, Elmhurst, Jackson Heights, Howard Beach - $330,00
Mineola e New Rochelle - $325,00
Total de ofertas entregue até o dia 17/jan/07- $1,256,00

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

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).
Ainda e tempo querido irmão de fazer este compromisso com você mesmo. Comece
hoje e como um bom soldado de Cristo esteja preparado para a batalha

CAMPANHA DE COMPROMISSO
Desde o lançamento da nossa campanha de compromisso em Novembro, já temos
21 irmãos participando e a soma total do compromisso feito pelos participantes,
ou seja, a soma do alvo estipulado por eles é de $7,000.00. Até hoje já foram
entregues desse total $2,085.00
Ainda há tempo de você participar, o que está esperando? Pegue seu envelope da
campanha na recepção.

Visitante seja bem-vindo. Que Deus abençoe sua vinda !
Em especial agradecemos a presença do Roberto Maranhao
participação hoje em nossas atividades.
ESCALA DE SERVIÇO
Hoje
Dirigente do Culto
Som
Projeção
Recepção

João Rubens Soares
Kevin Siqueira
Caroline Soares
Cecilia DaSilva

pela

Próximo domingo
João Rubens Soares
Kevin Siqueira
Caroline Soares
Evanise Chan

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 (Astoria) – Quinta-feira 8:00 pm
Núcleo de Estudo Biblíco (New Rochelle) – Sexta-feira 8:00 pm
Culto Jovem – Todo ultimo sábado do mês às 7:30 pm
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês
Assembléia Geral – Todo 2º sábado do mês às 8:00 pm
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“Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente
não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós.”
(Rom 8:19)
Há um fato curioso a respeito da mariposa imperial: ela sai do casulo por uma
abertura que nos parece pequena demais para o seu corpo. E, interessante, não deixa
vestígio de sua passagem: um casulo vazio é tão perfeito como o casulo ocupado. Vim a
saber que, segundo se supõe, a exígua abertura desse casulo é uma provisão da
natureza para forçar a circulação dos humores nas asas da mariposa, asas que ao tempo
da eclosão são menores que as de outros insetos congêneres.
Certa vez guardei por bom tempo um desses casulos, que têm interessante
forma cilíndrica. Estava acupado. Eu anelava por ver chegar o dia da saída do inseto.
Finalmente o dia esperado chegou: e lá fiquei uma manhã inteira, interrompendo a todo
tempo o meu serviço, para observar a trabalhosa saída da mariposa.
Mas, no meu entender, aquela saída estava trabalhosa demais! Pensei que talvez fosse
por ter o casulo ficado tanto tempo fora do seu habitat, quem sabe se em condições
desfavoráveis. Podia ser que suas fibras se tivessem ressecado ou inrijecido. E agora o
pobre inseto não teria condições de sair dali.
Depois de muito pensar, arvorando-me em mais sábio e compassivo que seu
Criador, resolvi dar-lhe uma pequena ajuda. Tomei uma tesoura e dei um pequeno pique
no fiozinho que lhe embaraçava a saída. Pronto! Sem mais dificuldades, lá saiu a minha
mariposa para ver a expansão de suas asas encolhidas, o que é um espetáculo admirável
aos olhos do observador. Olhava curiosamente aqueles minúsculos pontos coloridos,
ansioso por vê-los dilatarem-se, formando os desenhos que fazem a mariposa imperial a
mais bela de sua espécie. Mas, nada.. E o fenômeno nunca se deu!
Em minha pressa de ver o inseto em liberdade, eu devia, sem o saber,
impedisse que completasse o laborioso processo que estimularia a circulação nos
minúsculos vasos de suas asas! E a minha mariposa, criada para voar livremente pelos
ares, atravessou sua curta existência arrastando um corpo disforme, com asas
atrofiadas.
Muitas e muitas vezes tenho-me lembrado desta mariposa quando observo,
com olhos compassivos, pessoas que se estão debatendo em mio a sofrimento, angustias
e dores. Eu de bom grado lhes cortaria a disciplina e daria liberdade. Homem sem visão!
Qual dessas dores poderia sem dano ser paupada? A perfeita visão, o perfeito amor, que
deseja a perfeição do seu objeto, não recuar por uma fraqueza sentimental diante do
sofrimento presente e transitório. O amor de nosso Pai é muito verdadeiro para
fraquejar. Porque Ele ama a Seus filhos. Ele os corrige, a fim de fazê-los participantes da
Sua santidade. Com este glorioso fim em vista. Ele não nos poupa o pranto. Aperfeiçoa
através do sofrimento, como seu Irmão mais velho, os filhos de Deus são exercitados na
obediência e trazidos à glória, através de muita tribulação. - De um folheto

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial

Instrumental

COMUNICAÇÕES
ATENÇÃO - Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos.
EBD - ESTUDO IMPORTANTE, VAMOS CONFERIR?

Oração

Henrique Ludwig

Boas-Vindas

João Rubens Soares

Tema, Divisa e Música da Campanha de 2007

Jerusa Soares

2007 – ANO DA ORAÇÃO
“E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar,
e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu
ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra.”
II Crônicas 7.14
Hino

Regente e Congregação

O nosso desafio para este trimestre é: Adoração a Deus em Números,
Levíticos e Deuteronômio. O trio do Pentateuco.

INTERCESSÃO: Por aquele que Deus tem escolhido para ser o
nosso pastor efetivo, pela unidade da Igreja, pela diretoria e pelo
presidente em exercício o irmao João Rubens Soares que tem a
responsabilidade de direção da igreja,
pelos nossos jovens,
adolescentes e crianças, pelos nossos familiares que estão
enfermos e, por pessoas que tem sido evangelizadas e convidas a
vir em nossa igreja.
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO
“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações
sábios”. Salmo 90:12

21 – Rômulo Tinoco Vieira
21 – Monica Malas
21 – Lídia Parreira

25 – Douglas Parreira
25 – Pr. Paulo Roberto Paiva
26 – Kevin Chan

ATIVIDADES DO MÊS DE JANEIRO

Se Meu Povo
Momento de Oração Silenciosa

Congregação

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Congregação

Cântico
Tempo de Buscar

ENCONTRO DA MULHERES – Segunda-feira, 22, 8:00 PM na casa da
irmã Ana Conceição.

Liber NY Worship & Praise Team

Oração de Gratidão e Consagração
Apresentação de Roberto Maranhão
Programação Especial Infantil

CULTO JOVEM – Sábado, 27, 8:00 PM – Participação da Immanuel
Church e Liber NY Youth Band. A palavra será trazida por Dennis Silva, da
Immanuel Church. Programa em Inglês.

ESCALA DE PARTICIPAÇÃO NOS CULTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO

Mauro Machado Jr.
M.M. Jocilene Ayres Malas
Roberto Maranhão

Palavras Finais

João Rubens Soares

Oração Final

João Rubens Soares

Música Final

Instrumental

Dominicais
28 – Pr. Sebastião Carlos Baptista
Cultos de Oração e Estudo Bíblico / Núcleos
24 – Celsino DaSilva (na igreja)
25 – David Carvalho (Núcleo de Astoria)
26 – João Rubens Soares (Núcleo de New Rochelle)
FLASH DA SEMANA
Sob a direção da irmã Carlota Custodio tivemos um bom e abençoado
Culto de Oração na quarta-feira dia 17/jan/07. Realmente Deus tem
levando irmãos para sustentar em oracao a obra dele na Igreja Batista da
Liberdade. E você querido irmão , o que esta esperando para ajudar a
firmar bem nossas estacas!!!!!!

