Pr. Fernando Coelho por estar participando em 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.
Que Deus o abençoe ricamente Pr. Fernado assim como
sua família, abençoe também ao irmão Gilson Andrade que
também participa conosco nesta noite.

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

Próximo domingo

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

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

New York, 30 de dezembro de 2007 – Ano IV – Nº 203
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020
www.LiberdadeNY.org

Reflexão: O Decisivo na História é Responder a Deus

“Ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalé. Crede no Senhor vosso Deus, e
estareis seguros: crede nos seus profetas, e sereis bem sucedidos. [...] O Senhor, que
é bom, perdoe todo aquele que dispõe o seu coração para buscar a Deus, o Senhor, o
Deus de seus pais...” (II Crônicas 20.20; 30.19)
Qual o fator mais decisivo na história de uma nação? Que elemento pode ser
identificado como aquele que moldou a história e fez dela o que ela é? Cada país tem o
seu e o seu povo pode ser determinado por ele. Israel não foi diferente dos demais
povos em ter certos fatores que determinaram sua história. O mais importante, no
entanto, não foi de cunho político ou social, mas foi o espiritual. A história de Israel foi
determinada pela presença ou ausência de resposta a Deus.
O fator mais importante na vida é responder aos chamamentos de
Deus. Aprendemos pela Bíblia que Deus está constantemente vindo ao povo em graça
e misericórdia para os que respondem aos seus apelos e em juízo e punição para
aquele que negligenciam e são rebeldes. O mais importante na vida não é prosperidade
pela prosperidade, mas a vitória com Deus ao lado. Não podemos definir nossas vidas
sem a sua presença e sua vontade.
A presença de Deus entre o seu povo é uma das maiores bênçãos que
ele podia desfrutar. A ênfase na arca da aliança e no templo de Jerusalém
demonstram que a presença de Deus precisava ser valorizada e buscada pelo povo e,
principalmente, pelos líderes de Israel. Quanto perdemos quando a presença de Deus
não é valorizada em nossas vidas! Infelizmente há pessoas que perderam a noção da
presença de Deus até nos cultos em suas igrejas. Participam do culto como
espectadores passivos e não como cultuadores do Deus vivo que ali está presente para
receber uma adoração espiritual. A falta de percepção da presença de Deus faz com
que em vez de adoração pratiquemos um rito religioso.
Não existe avivamento tipo salão de beleza que faz apenas uma
maquiagem sem mudar o interior da pessoa. Num estudo dos avivamentos na
Bíblia, vemos que os que foram eficazes atacaram a raiz do problema e não ficaram
apenas em mudanças do tipo “faz de conta”. É preciso estar disposto a ter a vida
completamente mudada quando se pede um avivamento. Você está disposto a gastar
tempo com a leitura e estudo da Bíblia? Quer se comprometer com o testemunho da fé
em Cristo Jesus? Quer mudar seu relacionamento com as pessoas? Quer transformar
sua visão de mundo? Quer gastar mais tempo em oração? Quer viver mais em
comunhão com Deus e com seus irmãos? Está disposto a abrir seu mais íntimo ser e
entregá-lo da Deus?
“Que o ano de 2008 seja diferente de tudo o que você já viveu e com isso ,
possa fazer uma grande diferença na vida daqueles que estão ao seu lado.
Que Deus o abençoe”.

Extraído

COMUNICAÇÕES

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO

ATENÇÃO - Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos.

Música Inicial

Instrumental

Oração

João Rubens Soares

Hino Congregacional

Regente e Congregação

INTERCESSÃO

Firme Nas Promessas - 344 HCC
Boas-Vindas

João Rubens Soares

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
Cânticos

Jerusa Soares
M.M. Jocilene Ayres Malas

Eu Só Quero Estar Onde Estás
Adorarei
Em Espírito E Em Verdade
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração de Dedicação e Consagração
Música Especial
Mensagem
Palavras Finais

EBD – Próximo domingo às 5:30 PM – “Épreciso Resistirl" .Ainda sobre Daniel.
_________________________________________________________
CONVOCAÇÃO: Assembléia Geral Extraordiária dia 31 de dezembro de 2007 –
Assunto Único Mudança de Estatuto

Congregação
David Carvalho da Silva
Gilson Andrade
Pr. Fernando Coelho
M.M. Jocilene Ayres Malas

Oração Final

Pr. Fernando Coelho

Música Final

Piano

“Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que
aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são
ouvidas as tuas palavras; e eu vim por causa das tuas palavras.” Daniel 10:12
Oremos:
*Por aquele que será o pastor de nossa igreja – Desafio
*Pela saúde de nosso irmão Manuel Cunha e irmã Jerusa Soares
*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 DEZEMBRO
“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações
sábios”. Salmo 90:12
DIA 31 – Sotiris Malas

Igreja Batista da Liberdade/NY Recebendo 2008 em Oração
Estaremos reunidos como igreja para agradecermos à Deus e recebermos
2008 em oração, aos pés do Senhor.
Deus tem uma obra muito especial a ser cumprida através de nós, seus filhos e,
Ele está escolhendo a dedo aqueles que farão parte deste plano divino, especial e
único na história: “Porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos”
Mt 24:18
•
Onde você está neste plano divino?
•
Qual o seu lugar?
•
Qual sua função?
•
Como você tem utilizado seus dons e talento nesta obra?
•
Que tipo de frutos você tem pruzido?
•
Como Deus está vendo você em tudo isso neste exato momento?
Disponha-se a ser usado por Deus afim de que ele faça a sua vontade em sua
vida. Participe conosco.
Data: 31 de dezembro de 2007
Horário: 9:30 PM
Local: Residência da Família Malas
4-74 48th Avenue, #19A
Long Island City, NY – 11109
(718) 472-4732
RESPONSÁVEIS NOS CULTOS REALIZADOS PELA IGREJA
Quartas-Feiras – Na Igreja João Rubens Soares
Sextas-Feiras – Em New Rochelle Jerusa Soares – Retornaremos em Janeiro
Domingos –1º. Vice- Presidente João Rubens Soares e
MM Jocilene Ayres Malas

