Maranhão e todos os seus ajudantes por estarem participando no
Culto de Louvor e Adoração ao nosso Deus . É sempre um tempo de
alegria, companheirismo e acima de tudo de estarmos juntos louvando
as maravilhas que Deus nos proporciona a cada momento.
Maranhão que Deus os abençoe ricamente, sua família bem como o
ministério que realiza.

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

Atenção

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 Siqueira
Caroline Soares
David Carvalho
Orival, Lídia, Sotiris
Jerusa, Fatima, Sotiris

Próximo domingo
João Rubens Soares
Kevin 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

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.”
2 Coríntios 3.17
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No reino de Deus como as crianças

Temos uma tarefa na igreja em relação às crianças, segundo os ensinos de Jesus Cristo.
1. Precisamos, como igreja, receber as crianças (Mt. 19.13). Nunca rechaça-las, sob qualquer
pretexto. Ela são diferente de nós, no interesse, na retenção, nos movimentos. Elas estão em
formação: por isso Jesus é tão duro contra quem lhes servir de tropeço, ao lembrar que uma marca
(feita a uma criança) vai ficar para sempre.
2. Precisamos, como igreja, colocá-las no colo (Marcos 9.36), cuidando delas.
3. Precisamos, como igreja, abençoar as crianças (Mateus 19.15 -- Jesus lhes impôs as mãos, como
se tendo as mesmas necessidades espirituais do que as adultas).
Para entrarmos no Reino de Deus (isto é, sermos salvos), precisamos nos tornar crianças.
1. Precisamos nascer de novo como crianças recém-nascidas (a exemplo do que Jesus ensinou a
Nicodemos -- João 3).
2. Precisamos ser humildes como crianças inocentes (Mateus 18.4 -- "Portanto, quem se faz
humilde como esta criança, este é o maior no Reino dos céus").
Jesus usou a humildade das crianças para demonstrar a humildade necessária para se entrar no
Reino dos céus. Alguém dirá que as crianças também se gabam. Sim, elas se gabam porque
também são pecadoras; elas se gabam imitando seus pais ou pessoas próximas.
No entanto -- e é isto que Jesus quis que reconhecemos -- a humildade das crianças não advém
de uma declaração que façam, mas de sua própria condição de fragilidade. As crianças são
naturalmente fracas. Reconheçam-no ou não: elas são frágeis. Não são capazes de sair, por si
mesmas, de situações difíceis. Não são capazes de produzir seu próprio pão. A condição humana
está perto da criança; não aprendeu ainda a pôr a mascara da perfeição. (Quando aprende, deixa de
ser criança; perde a inocência).
Como são naturalmente fracas, as crianças se deixam alimentar. Por isto, pedem e esperam.
Como são naturalmente fracas, as crianças se deixam ensinar. É por isto que perguntam tanto...
adultos querem ensinar; crianças se deixam ensinar. Crianças são naturalmente alunas. Elas não
sabem ainda o que é a vida; por isto, se deixam ensinar. Como as crianças, deixemo-nos ensinar
por Jesus Cristo (por meio da igreja). O processo é claro: quem nasceu de novo precisa aprender. E
precisamos continuar aprendendo com Jesus. Há muitos mestres a nos ensinar; ouçamos a todos,
mas comparemos estes ensinos com os de Jesus. São os dEles que nos fazem felizes.
Precisamos louvar, como as crianças (Mateus 21.16-- "Sim, vocês nunca leram: `Dos lábios das
crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor’"?). Jesus cita o Salmo 8, que diz: "Dos lábios das
crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza".
Pr. Israel Belo de Azevedo

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
CULTO ESPECIAL À CRIANÇA
Música Inicial
Instrumental
Oração
Wesley Canhedo
Boas-Vindas
Maria de Fátima Lacerda
Cânticos
M.M. Jocilene Ayres Malas
Dedicação de Dízimos e Ofertas
João Rubens Soares
Oração de Gratidão e Dedicação
João Rubens Soares
PROGRAMA ESPECIAL PARA AS CRIANÇAS
Roberto Maranhão e Seus Bonecos
Palavras Finais
Oração Final
Música Final

M.M. Jocilene Ayres Malas
Maria de Fátima Lacerda
Instrumental

PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL PARA AS CRIANÇAS
No Salão Social

“Agradecendo 3 Anos de Bênçãos da Liber/NY”

•
•
•
•
•
•
•

Cuidado especial de Deus e pelas mensagens que Ele nos
deu através dos pastores.
Pelo Pr. Eli Fernandes de Oliveira e Igreja Batista da
Liberdade – São Paulo pelo total apoio.
Pastores que nos ajudaram e ainda estarão nos ajudando.
Pelas atividades da igreja realizadas em todo este tempo
e por cada irmão que pode estar presente a cada uma
delas.
Pela sincronia de idéias em muitas situações.
Por cada irmão e visitantes que passou pela igreja.
Local que não faltou para nos reunirmos e, muito mais...

“Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mizpá e Sem, e
chamou-lhe Ebenézer; e disse: Até aqui nos ajudou o
Senhor.” I Samuel 7:12

COMUNICAÇÕES
ATENÇÃO - Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos.
EBD – Hoje estudamos As Doutrinas da morte, justos e ímpios
finalizando o tema Doutrinas Bíblicas e, no próximo domingo estaremos
iniciando Coragem e Firmeza dos profetas Jeremias, Ezequiel e
Daniel. Se você se interessa pelo assunto não deixe de participar da
EBD todos os domingos às 5:30 PM.

2ª. Convocação: Assembléia Geral para eleição dos “Trustees”
dia 17/10/2007 às 8:00 PM na igreja.
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.”
Filipenses 4.6
Oremos:
•
Por aquele que será o pastor de nossa igreja - Desafio
•
Pela saúde de nosso irmão Manuel Cunha
•
Por Julia (seus familiares: Orlando(esposo), Nicole (filha adolescentes),
Vinicius (filho de 4 anos), estado dela é crítico.
•
Pelo jovem Daniel Carlos Baptista (exército americano no Iraque)
•
Pela diretoria de nossa igreja e membresia
•
Pelos jovens e adolescentes de nossa igreja
•
Pela vida de nossos aniversariantes do mês

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE OUTUBRO
“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos
corações sábios”. Salmo 90:12
18- Igreja Batista da Liberdade em New York

ESCALA DE PARTICIPAÇÃO NOS CULTOS DURANTE O MÊS
10/17 - (quarta-feira) – Pr. José Augusto Nicolau (Igreja)
10/18 - (quinta-feira) – David Carvalho da Silva (Astoria)
10/19 - (sexta-feira) – Jerusa Pinto Soares (New Rochelle)
PROGRAMAÇÕES DO 3º ANIVERSÁRIO DA LIBER NY

NYACK COLLEGE CHORALE IN CONCERT

– Dia 27 de outubro,
7:30 pm. Convide desde já seu amigos e familiares (programa todo em
inglês). Os convites já estão a disposição na recepção.

PR. JOSÉ AUGUSTO NICOLAU – Vamos ter a presença entre nós
deste pastor amigo durante o período de 15/10 a 07/11 para as
celebrações de nosso 3º aniversário. Oremos por todas as programações
e visitas que ele fará à membros de nossa igreja
e de nossa
comunidade.

