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. Fernando Coelho
assim como sua família e ministério.

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
Anthony Soares
Pollyanna Soares
Fatima, Jerusa, Sotiris
Fatima, Jerusa, 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 domingo do mês às 4:30 pm

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.”
2 Coríntios 3.17

New York, 13 de

janeiro de 2008 – Ano V – Nº 205

68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020
www.LiberdadeNY.org

COMPROMETIDOS COM DEUS
O livro de Josué fala a respeito das muitas conquistas do povo de
Deus e, baseado neste assunto que iremos destacar algumas
atitudes necessárias que precisam ser desenvolvidas em relação a
Deus nesse processo de conquista.
A primeira atitude a ser destacada será a confiança.
Quem conhece Deus e o ser humano, sabe das diferenças
infinitas entre os dois e reconhece o que cabe a cada um.
A Deus, cabe o poder de conquistar e, ao homem, a capacidade
de tomar posse da conquista, cumprindo a sua parte na aliança da
vitória.
Para Deus, é fácil. Ele não se cansa, não depende de recursos e
vence as batalhas por sua determinação e poder:”Levanta-te, e
desce contra o arraial, porque eu o entreguei na tua mão” (Jz 7:9).
É assim. Na autoridade de sua Palavra é que tudo se transforma e se
cria. Deus move naturalmente no ambiente das conquistas.
Para o ser humano, já não é tão fácil e simples.Limitado e
impotente, ele precisa confiar em quem é infinitamente superior a
ele.
Para efetivação da conquista, torna-se necessária a confiança na
vontade de Deus para nós, a ponto de avançarmos para tomar posse
do que já foi liberado.
Sem a confiança, sem a fé no que Deus pode realizar, o homem
não tem coragem para dar o primeiro passo. Por isso, é fundamental
que quem se achega “creia que ele existe e que é poderoso para
fazer muito mais abundantemente além de tudo o que pedimos e
pensamos”.
Para suas batalhas, Deus já decretou a vitória. Ele espera que
você confie e aproprie-se das bênçãos que ele disponibiliza para
você. Então, o crente pode descansar em Deus, na certeza de que a
vitória é uma realidade em sua vida.
Extraído

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial
Oração Inicial
Hino Congregacional

João Rubens Soares
Campanha do Ano de 2008
TEMA
“Vivendo os planos de Deus”

DIVISA
Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós,
diz o Senhor;
planos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma
esperança.
Jeremias 29:11
Hino Congregacional
Oração pela Campanha de 2008
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Hino Congregacional

Regente & Congregação
Maria de Fátima Lacerda
Congregação
Regente & Congregação

Tudo Entregarei - 295 CC
(Português, Español, English)
Oração de Gratidão e Dedicação
Cânticos

M.M. Jocilene Malas

Open The Eyes Of My Heart
Mostra-me Tua Glória
Quero Água Viva
Mensagem
Palavras Finais
Oração Final de Benção
Música Final

ATENÇÃO

Piano
João Rubens Soares
Regente & Congregação

Brilho Celeste - 446 HCC
Boas-Vindas

COMUNICAÇÕES

Pr. Fernando Coelho
Maria de Fátima Lacerda
Pr. Fernando Coelho
Piano

1.
2.

Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos.
Liderança, dia 14 de janeiro reunião importante, estaremos
dando alguns passos rumo ao ano de 2008.

EBD – Próximo domingo às 5:30 PM – “As Conquistas do Povo de
Deus" . Iniciamos um novo trimestre com estudos baseados do Livros de
Josué, Juízes, Rute e a conquista da terra. Participe pois terá a
oportunidade de estar conhecendo mais a respeito da atuação de Deus
no mundo.
_________________________________________________________

É TEMPO DE FESTA: Nossa pequena Monica estará completando
seu 4º aniversário e a celebração será no sábado, 26 de janeiro
às 4:30 PM no Fellowship Hall. Todos estão convidados.
INTERCESSÃO
“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

*Por Hannah, filhinha do Pr. David e de Ronize Paszkiewicz,
*Pela saúde de nosso irmão Manuel Cunha e irmã Jerusa Soares
*Pelo jovem Daniel Carlos Baptista (exército americano no Iraque)
*Pela diretoria da nossa igreja e membresia
*Pelos jovens e adolescentes de nossa igreja
*Pela vida de nossos aniversariantes do mês
*Pelo Pr. Julio Quirino e família missionários no Quênia - Importante
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO
“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos
corações sábios”. Salmo 90:12

DIA
DIA
DIA
DIA
DIA
DIA

17
19
21
21
25
26

–
–
–
–
–
–

Cecília DaSilva
Caroline Pinto Soares
Lídia Lacerda Parreira
Monica Malas
Douglas Lacerda Parreira
Kevin J. Chan

RESPONSÁVEIS NOS CULTOS REALIZADOS PELA IGREJA
Quartas-Feiras – Na Igreja João Rubens Soares
Sextas-Feiras – Em New Rochelle Jerusa Soares – Aguarde
informações
Domingos –1º. Vice- Presidente João Rubens Soares e
M.M. Jocilene Ayres Malas

