Liberty Baptist Church would like to thank our guest Pr. David
Paszkiewicz, for being with us once again. We pray that God continues
to bless him and his family.

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

Atenção

2 Coríntios 3.17

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

João Rubens Soares
Kevin Chan
Anthony Soares
David Carvalho
Jerusa, Lídia, Sotiris
Jerusa,Fatima, Sotiris

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

Próximo domingo
João Rubens Soares
Kevin Siqueira
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
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HONRA AO SENHOR COM TEUS BENS - REFLEXÃO
Falar sobre mordomia é reportar-se à valorização das
capacidades que nos foram dadas por Deus, e torná-las ainda mais
produtivas.
Duas personagens bíblicas muito podem nos ensinar sobre a
diferença entre um bom e um mau mordomo. Referimo-nos a João
Batista e a Sansão. Suas experiências nos fornecem a oportunidade de
refletir sobre a administração dos dons e talentos que recebemos de
Deus.
O nascimento de ambos foi um milagre, porque tanto a mãe de
Sansão quanto a de João Batista eram estéreis. Semelhantemente,
ambos foram separados para serem nazireus e para fazerem diferença
no meio do povo de Deus.
João Batista recebeu de Deus inúmeras possibilidades
e
administrou muito bem os dons que recebeu. Ele escolheu uma vida
simples, foi humilde, obedeceu aos planos que Deus tinha para a vida
dele e se destacou como o maior de todos os homens de sua época (Mt
11.7-15).
Sansão também recebeu de Deus grande potencial de trabalho
(Jz 13), mas deixou-se levar por seu orgulho e tornou-se desobediente e
displicente quanto ao que havia recebido para administrar. Uma coisa
aqui, outra ali, umas menores, mas não menos graves, o levaram à
ruína total.
Estes dois exemplos mostram claramente como ser ou não um
bom mordomo. Ao recebimento de dons e talentos corresponde igual
responsabilidade. Recebemos 24 horas por dia para administrar,
recebemos capacidades intelectuais, emocionais, físicas e espirituais. É
preciso lembrar que de tudo isso prestaremos contas a Deus.
Se usarmos sabiamente nossas capacidades, faremos a diferença,
como João Batista, mas, se desdenharmos ou formos displicentes
quanto ao que recebemos, teremos que amargar e ver o mau resultado
de nossas próprias escolhas.
Extraído da Revista Maturidade Cristã 3T2007

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música de Abertura

Instrumental

Oração

João Rubens Soares

Hino Congregacional
Porque Vivo Esta -

Regente e Congregação
137 HCC - Português/Español/ English

Boas-Vindas

Maria de Fátima Lacerda

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 Congregacional

Regente e Congregação
Se Meu Povo

Momento de Oração

Jerusa Soares

Dedicação de Dizimos e Ofertas

Congregação

Hino Congregacional

Regente e Congregação

Conta As Bençãos (1ª estrofe) - 444 HCC – Português/English
Oração de Gratidão e Consagração da Ofertas
Cânticos de Louvor e Adoração

Sotiris Malas
M.M. Jocilene Ayres Malas

Vem, Esta É A Hora - Português, Español And English
Here I Am To Worship
Faz-me Um Servo/Make Me A Servant
Mensagem
Palavras Finais
Oração Final e Benção
Música Final

Pr. David Paszkiewicz
Maria de Fátima Lacerda
Pr. David Paszkiewicz
Instrumental

OUTUBRO – “MÊS DE ANIVERSÁRIO DA LIBER/NY”

COMUNICAÇÕES
ATENÇÃO - Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos.
EBD – Hoje estudamos e A Doutrina Bíblica da Mordomia Cristã e no
próximo
domingo
estaremos
estudando
sobre
As
Doutrinas
Evangelização, Pr. David Paszkiewicz Missões e Educação Religiosa. Se
você se interessa pelo assunto não deixe de participar de nossa EBD
todos os domingos às 5:30 PM.
INTERCESSÃO
“Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições
sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com
ação de graças.” Fl. 4.6
Oremos:
•
Por aquele que será o pastor de nossa igreja
•
Pela saúde de nosso irmão Manuel Cunha
•
Por Julia (seus familiares: Orlando(esposo), Nicole (filha
adolescentes), Vinicius (filho de 4 anos).
•
Por Filipe Fernandes (filho do Pr. Eli) que irá ser submetido a
uma cirurgia dia 20/09
•
Pelo jovem Daniel Carlos Baptista (exército americano no
Iraque)
•
Por nossa igreja e suas atividades semanais
•
Pela diretoria de nossa igreja e membresia
•
Pelos jovens e adolescentes de nossa igrejaPela vida de nossos
aniversariantes do mês
•
Por nossa irmã Aline (Liber NY recém-chegada. Trabalho e
moradia)
Agradeçamos:
•
Pelas atividades da igreja realizadas na semana que passou e
por cada irmão que pode estar presente a cada uma delas.

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO
“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
10 - Pollyanna Pinto Soares
ESCALA DE PARTICIPAÇÃO NOS CULTOS DURANTE O MÊS
09/19 - (quarta-feira) – João Rubens Soares (Igreja)
09/20 - (quinta-feira) – David Carvalho da Silva (Núcleo de Astoria)
09/21 - (sexta-feira) – Jerusa Pinto Soares (New Rochelle)

