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
$7,355.00. Até hoje já foram entregues desse total $3,570.00
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 !
Pr. Dominic Jacobs, the members of Liberty Baptist Church thank you for
participating here with us today. May God bless you, along with your
whole family and the Immanuel congregation.
ESCALA DE SERVIÇO
Hoje
Dirigente do Culto
Som
Projeção
Recepção
Contagem/Hoje
Contagem/Proximo Dom.

Próximo domingo

João Rubens & Fátima
João Rubens & Fátima
Kevin Siqueira
Kevin Siqueira
Caroline Soares
Caroline Soares
Cecilia DaSilva
Vania, Orival, Lidia e Jerusa
Douglas, Jerusa, Orival e Vania

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

New York, 25 de março de 2007 – Ano IV – Nº 128
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020
www.LiberdadeNY.org

O DISCÍPULO E A BÍBLIA
A Bíblia é um livro maravilhoso. É o livro dos livros. É o livro de Deus sobre
Deus. É a história do amor de Deus pelo homem.
A figura central da Bíblia é Jesus Cristo. Este, é Deus revestido de
humanidade. A Bíblia narra sua origem, seu nascimento, sua vida, morte ,
ressurreição, sua ascensão ao céu e seus ensinos e doutrinas.
A mensagem da Bíblia é mais fascinante do que ficção científica. Conta como
um Deus empreendeu uma viagem espacial e fez-se nascer no planeta Terra para
comunicar a forma ideal do homem encontra-se com a Divindade. Além disso
mostrou como os homens podem fazer parte de um reino onde possam gozar,
ainda em vida, de uma nova natureza e de uma vida abundante.
A Bíblia não é um livro comum. Ela é estranhamente diferente pois foi
escrita por homens inspirados por Deus. Aquilo que escreveram é muito mais do
que mera palavra humana. Estes homens, escritores da Bíblia, foram para suas
gerações como fogo, às vezes suaves como a brisa e puros como a chuva.
QUE A BÍBLIA NÃO É:
1.

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

2.
3.

4.
5.

Apena um livro de história, embora seus registros tenham sido
profundamente verificados, testados e pesquisados pela arqueologia.
Apenas um livro de poesias, embora contenha centenas de partes
poéticas de grande quilate literário.
Apenas um livro de histórias de aventuras, ainda que tenha servido
como inspiração para centenas de livros e de filmes. A Bíblia está repleta
de ação, drama e aventura.
Apenas um livro de regras morais, embora tenha servido de base para
as leis das mais importantes civilizações do mundo.
Apenas um livro científico, se bem que não tenha sido escrita com esta
finalidade. A Bíblia causa espanto e admiração por parte da comunidade
científica, especialmente nos campos da genética, geologia, astronomia e
física nuclear.

O QUE É A BÍBLIA ?
A Bíblia é a Palavra de Deus. Ela é a mensagem de Deus destinado aos homens.
Ela não foi escrita pela própria mão de Deus, porém, “santos homens” de Deus
foram por Ele inspirados para realização desta espantosa obra. Não existe outro
livro a que lhe possamos comparar.
(Extraido do Livro “Manual do Discipulo I” do Pr. Paulo Solonca)

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Músical Inicial
Oração
Hino

Piano
João Rubens Soares
Regente e Congregação
Conta as Bençãos - 444 HCC
(Português/English)

Boas-Vindas
Tema, Divisa e Música da Campanha de 2007

Maria de Fátima Lacerda
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 da Campanha

Regente e Congregação

Congregação
Congregação
Jerusa Soares
M.M. Jocilene Ayres Malas

Vem, Esta É A Hora – Português/Español/English
I Just Want To Be Where You Are
Aclame Ao Senhor Português/Español/English

Apresentação do Pastor Visitante
Mensagem
Palavras Finais
Oração e Benção
Música Final

ATENÇÃO - Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos.
EBD - ESTUDO IMPORTANTE, VAMOS CONFERIR?
O nosso desafio para este trimestre é: Adoração a Deus em Números, Levíticos
e Deuteronômio. O trio do Pentateuco. No proximo domingo estaremos iniciando
o II trimestre com uma série de estudo sobre a Vida de Jesus. Iniciaremos
também o mês da EBD. Nosso edital de hoje fala da importância da Bíblia e, nossa
EBD se preocupa em você aprender sobre os ensinamentos nela contidos.

INTERCESSÃO:

Todas terças-feiras de 8:00AM às 9:00AM vamos nos
unir em uma corrente de oração 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 (Primeiro Vice-Presidente),
pelos nossos jovens, adolescentes e crianças, pelos nossos familiares que estão
enfermos e, por pessoas que tem sido evangelizadas e convidadas a vir em nossa
igreja.

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO
“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações
sábios”. Salmo 90:12
30 – Silvana Olintho Canhedo
31 – Ivan Luduwig

ESTA SEMANA
DIA DE ORACAO: Hoje, 25 de março, várias igrejas
estiveram orando pela não aprovação do projeto de lei PLC

Se Meu Povo
Momento de Oração Silenciosa
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração de Gratidão e Consagração
Cânticos

COMUNICAÇÕES

João Rubens Soares
Pr. Dominic Jacobs
Maria de Fátima Lacerda
Pr. Dominic Jacobs
Piano

122/06. Tire um tempo ainda hoje e ore também o assunto é muito
sério.

ENCONTRO DAS MULHERES: Dia 26 às 8:00PM na casa da
irmã Cresciana Ramos 76-11 Woodside Avenue # 2R –
Elmhurst. Podemos nos encontrar na casa da Bia e
seguirmos juntas.
ENCONTRO DOS JOVENS E ADOLESCENTES – Dia 31 às
7:30 PM. Com participação do Pr. David Paszkiewicz
(Kearny, NJ) e a Banda e Grupo de Coreografia do
Projeto Vida Nova (NJ). Convidem seus amigos,
í
ESCALA DE PARTICIPAÇÃO NOS CULTOS DURANTE O MÊS DE MARÇO
28 (quarta-feira) – Celsino DaSilva ( Igreja)
29 (quinta-feira) – David Carvalho (Núcleo de Astoria)
30 (sexta-feira) – João Rubens Soares (Núcleo de New Rochelle)

