ENCERRAMENTO DO COMPROMISSO
Chegamos ao final do nosso Pledge. Foram seis meses onde
podemos sentir como os irmãos amam e honram a obra que
Deus nos deu. Ficamos felizes com a participação de cada de
vocês. Assim que terminarem
os compromissos assumido
(alguns fizeram por um ano), estaremos informando o resultado
de tudo o que aconteceu.
Visitante seja bem-vindo. Que Deus abençoe sua vinda!
Pr. Nicolau, com certeza este tempo foi planejado
por Deus para que estivesse junto a nós, só temos
que agradecê-Lo por no conceder mais esta
oportunidade. Agradecemos também a Liber/SP na
pessoa do Pr. Eli Fernandes, e com carinho a Gina e ao Guilherme.
A nossa oração é que Deus continue derramando
bênçãos sobre o
irmão, família e ministério.
No amor de Cristo Liber/NY
ESCALA DE SERVIÇO
Hoje
Dirigente do Culto
Som
Projeção
Recepção
Contagem/Hoje
Contagem/Proximo Dom.

João Rubens Soares
Kevin Chan
Caroline Soares
David Carvalho
Douglas, Jerusa, Sotiris
Jerusa, Fatima, Sotiris

Próximo domingo
João Rubens Soares
Kevin Chan
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 (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

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.”
2 Coríntios 3.17
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68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020
www.LiberdadeNY.org

EVANGELHO DE LUCAS – Resumo da EBD
Durante o segundo trimestre deste ano de 2007 a nossa EBD estudou sobre o
Evangelho de Lucas - A vida de Jesus.
Como nós sabemos, cada um dos quatro Evangelhos tem o seu enfoque particular.
Mateus escreveu para os judeus, baseando sua expectativa messiânica nas profecias do
Antigo Testamento para demonstrar que Jesus é o rei descendente de Davi. Marcos
escreveu preocupado em mostrar Jesus como servo. Na sua visão, Jesus está sempre em
ação como servo, aquele que não veio para ser servido, mas para servir a ponto de dar a
sua vida em resgate de muitos (Mc 10.45). João apresenta uma visão teológica da pessoa
de Cristo, o Verbo eterno que se fez carne e habitou entre nós. Até o final do seu ministério
apostólico, em suas cartas e no Apocalipse, João demonstra a visão de Cristo como o
Cordeiro divino que veio por amor, por amor deu sua vida na cruz e “amou-os até o fim” (Jo
13.1). Lucas, o único autor não judeu entre todos os autores do Novo Testamento, tem uma
visão universalista do Messias como expressão da graça redentiva de Deus para com todos
os homens, de todas as nações (Lc 24.47).Lucas dá atenção especial aos atos de
misericórdia de Jesus para com os desvalidos, os pobres, as mulheres, as criaças, que eram
objeto de total discriminação; para com os gentios como alvo da graça de Deus tanto quanto
os judeus. Lucas no meu enteder, é o “evangelho da boa vontade de Deus” para com todos
os seres humanos.
Uma das características de Lucas que mais me fascina é a sua visão de esperança.
Todas as parábola de Jesus que ele selecionou terminam sempre em alegria e vitória, como
as três histórias do capítulo 15. O entendimento de Lucas é que, mesmo que três sementes
de trigo não produzam, vale a pena semear porque a quarta semente vai produzir cem por
um. Na visão de Lucas não devemos temer os homens a ponto de negarmos o nome de
Cristo porque o Espírito Santo nos dará coragem e iluminará nossa mente na certeza de que
nele seremos sempre vencedores. A mensagem positiva que Lucas destaca é a
universalidade do arrependimento mediante o qual todos podem ser salvos (Lc 13.5).
Finalizamos o trimestre com os três primeiros capítulos do livro de Atos também escrito
por Lucas, com as características do novo estilo de vida da igreja primitiva marcado por
fatores que tornaram poderosa e relevante a mensagem de Jesus, vejamos:
1 - Perseverança nas doutrinas dos apóstolos. Não havia divisões. Os mandamentos de
Jesus eram colocados acima das conviniências, das idéias e dos desejos de todos e de
cada um.
2 - Comunhão. Unidade espiritual. “Estavam juntos” não apenas fisicamente, morando perto
uns dos outros, mas unidos no Espírito.
3 - O partir do pão. A celebração memorial da entrega do corpo e do sangue de Jesus fazia
bem presente na memória da igreja real significado do sacrifício de Jesus que transformou
suas vidas.
4 - A oração. Jesus se torna real em nós quando oramos com santidade de vida e
singeleza de coração. “E naquele dia, agragaram-se quase três mil almas”.
Mediante as informações recebidas , o que o irmão está esperando para ser aluno da
EBD?
Revista Compromisso 2T2007

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial

Piano

Oração

João Rubens Soares

Hino

Regente e Congregação
Temos Por Lutas Passado
502 HCC
Maria de Fátima Lacerda

Boas-Vindas

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 da Campanha
Momento de Oração

Regente e Congregação
Se Meu Povo

Congregação

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Congregação

Oração de Gratidão e Consagração
Cânticos

David Carvalho da Silva
M.M. Jocilene Ayres Malas

Unidade e Diversidade
Deus Do Impossïvel
Aos Pés da Cruz
Apresentaçõ do Pastor Visitante
Mensagem
Cântico

João Rubens Soares
Pr. Augusto Nicolau

Oração e Benção
Música Final

ATENÇÃO - Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos.
EBD – Vamos iniciar um estudo sobre Doutrina Bíblicas: Compromisso
Batista. Se você se interessa pelo assunto não deixe de participar de
nossa EBD todos os domingos às 5:30 PM.
INTERCESSÃO
Todas terças-feiras de 8:00AM às 9:00AM vamos nos unir em
uma corrente de oração por aquele que temos escolhido para
ser o nosso pastor efetivo, pela saúde das irmãs Monica Oliveira
(esposa do Pr. Eli), pela unidade da Igreja, pela diretoria e pelo
presidente em exercício o irmão João Rubens Soares (Primeiro VicePresidente), pelos nossos jovens, adolescentes e crianças , por pessoas
que tem sido evangelizadas e convidadas a vir em nossa igreja e, por
Daniel Carlos Baptista que está servindo no Iraque. Oremos também
por nossos irmãos que estão em viagem de férias.

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO
“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos
corações sábios”. Salmo 90:12
07
11
12
17
21
24
28

– Clarisse & Sandoval - casamento
– kevin Siqueira
– Manuel Cunha
– Nathalia Boroni Soares
- Celsino DaSilva
– Pr. Jose Augusto Nicolau
– Ana Conceição & Carlos – casamento

“ TEEN PLACE “
Participem todas as sextas-feiras às 7:30PM do
Youth Group aqui na Igreja.

M.M. Jocilene Ayres Malas
Eu Quero Ser Uma Benção pra Você

Palavras Finais

COMUNICAÇÕES

Jerusa Soares
Pr. Augusto Nicolau
Piano

ESCALA DE PARTICIPAÇÃO NOS CULTOS DURANTE O MÊS
07/11 – (quarta-feira) – Pr. José Augusto Nicolau (Igreja)
07/12 - (quinta-feira) – Pr. José Augusto Nicolau (Núcleo de Astoria)
07/13 - (sexta-feira) – João Rubens Soares(Núcleo de New Rochelle)
Na residência da irmã Dora Prodel.

