Pr. Aloisio Campanha por estar colaborando com a Igreja Batista da
Liberdade. É sempre um tempo de alegria, companheirismo e acima de
tudo de estarmos juntos louvando as maravilhas que Deus nos
proporciona a cada momento.
Que Deus o abençoe ricamente, sua família e o ministério que
realiza na Primeira/NJ.

Visitante seja bem-vindo. Que Deus abençoe sua vinda!

João Rubens Soares
Keven Siqueira
Caroline Soares
David Carvalho
Jerusa,Fatima, Sotiris
Jerusa, Lídia, Sotiris
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A Comissão de Escolha Pastoral informa aos irmão que continua o seu
trabalho no que diz respeito à escolha daquele que será o nosso pastor.
Muito em breve estaremos informando à igreja o que está acontecendo
em todo o processo. Pedimos somente que estejam atentos as
comunicações que serão feitas através do boletim semanal da igreja
bem como durante o momento de avisos no decorrer do culto. Caso o
irmão não pode estar em qualquer reunião já acontecida, procure o
relator da comissão ou ao presidente em exercício da Igreja.
ESCALA DE SERVIÇO

Dirigente do Culto
Som
Projeção
Recepção
Contagem/Hoje
Contagem/Proximo Dom

2 Coríntios 3.17

New York, 09 de

Atenção

Hoje

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

Próximo domingo
João Rubens Soares
Keven Chan
Anthony 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

www.LiberdadeNY.org

É CHEGADO O REINO DE DEUS– REFLEXÃO
A igreja foi instituída por Cristo para ser bênção na vida
de seus membros. Foi projetada para agregar, cuidar, curar e ser
um espaço onde sonhos isolados pudessem ter a força da
coletividade, para o bem comum do reino de Deus.
Em seus atos, Cristo definiu o perfil da igreja ideal, que
começaria nele e se propagaria em nós, para o crescimento do
reino de Deus.
Apesar de termos um Bom Mestre, de todo irrepreensível
e exemplar, temos demonstrado falhas em nosso aprendizado
quanto ao que significa ser igreja.
A igreja que deveria acolher, infelizmente, e em alguns
casos, tem aberto muitas feridas e criado mecanismos de
afastamento do homem do reino de Deus.
Muitos já não encontram nesse espaço um lugar onde se
perceba, genuinamente, o amor e a missão de Cristo.
Temos que cuidar para que a igreja não seja absorvida
pelos modelos e valores seculares. Temos visto as mesmas
disputas pelo poder, as mesmas indiferenças, ostentações,
dicórdia a até injustiças no meio da igreja pós-moderna.
O ser igreja, bem sabemos, não deve ser caracterizado por
construções exernas, mas por pessoas que desejam ser templos
do Espírito Santo.
Sendo assim, nós mesmos precisamos recorrer ao autoexame, e avaliar qual tem sido nossa prática como igreja.
Como temos representado o reino de Deus? Que
sentimento têm sido alimentado em nosso ser e quais têm sido
as marcas que temos deixado como corpo de Cristo? Temos
construído pontes para aproximar outros do reino de Deus?
Extraído da Revista Maturidade Cristã 3T2007

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música de Abertura
Oração
Boas-Vindas

Instrumental
João Rubens Soares
João Rubens Soares

MOMENTO CÍVICO BRASILEIRO
Hino Nacional Brasileiro
Declaração da Independência do Brasil
Hino da Independência
Tema, Divisa e Música da Campanha de 2007

Congregação
Maria de Fátima Lacerda
Congregação
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 Congregacional
Regente e Congregação
Se Meu Povo
Momento de Oração pelo Brasil
Hino Congregacional

Jerusa Soares
Regente e Congregação

Minha Pátria Para Cristo – 603 HCC
Dedicação de Dizimos e Ofertas
Música Especial
Oração de Gratidão e Consagração da Ofertas

Congregação
Celsino Silva
Evanise Chan

Momento de Gratidão
Pelas Bodas de Prata do Casal Siqueira
Mensagem
Palavras Finais
Oração Final e Benção
Música Final

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Maria de Fátima Lacerda
Pr. Aloísio Campanha
Instrumental

COMUNICAÇÕES
ATENÇÃO - Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos.
EBD – Hoje estudamos e A Doutrina Bíblica do Ministério Pastoral e no
próximo domingo estaremos estudando sobre A Doutrina Bíblica da
Mordomia Cristã. Se você se interessa pelo assunto não deixe de
participar de nossa EBD todos os domingos às 5:30 PM.
INTERCESSÃO
Oremos:
•
Por aquele que será o pastor de nossa igreja
•
Pela saúde de nosso irmão Manuel Cunha
•
Pelo jovem Daniel Carlos Baptista (exército americano no
Iraque)
•
Por nossa igreja e suas aitivdades semanais
•
Pela diretoria de nossa igreja e membresia
•
Pelos jovens e adolescentes de nossa igreja
•
Pela vida de nossos aniversariantes do mês
•
Por nossa irmã Aline (Liber NY recém-chegada. Trabalho e
moradia)
Agradeçamos:
•
Pelo retorno de férias da família Chan.

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE AGOSTO
“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos
corações sábios”. Salmo 90:12
04 – Evanise S. Andrade Chan
09 – David Carvalho DaSilva - Hoje
10 - Pollyanna Pinto Soares
ESCALA DE PARTICIPAÇÃO NOS CULTOS DURANTE O MÊS
09/12 - (quarta-feira) – João Rubens Soares (Igreja)
09/13 - (quinta-feira) – David Carvalho da Silva (Núcleo de Astoria)
09/14 - (sexta-feira) – Jerusa Pinto Soares (New Rochelle)
DEUS É FIEL

Vamos juntos agradecer a
Deus pela nova
moradia das irmãs Fátima e Lidia Lacerda num
Culto de Ações de Graças que será realizado
amanhã dia 10 de setembro de 2007, às 8:00 PM
Endereço: 32-47 82 Street – Jackson Heigths.

