Pr. Eli Fernandes de Oliveira tem sido motivo de
grande alegria para nós a sua presença junto a nós,
bem como sua participação em nosso culto dominical e
principalmente ajuda sempre que necessária .
A nossa oração sempre é que bênçãos dos céus sejam
derramadas constantemente em sua vida, de sua família e no ministério
que realiza junto à Igreja Batista da Liberdade em São Paulo.
Visitante seja bem-vindo. Que Deus abençoe sua vinda!

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

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 (New Rochelle) – Sexta-feira 8:00 pm
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês
Assembléia Geral – Todo 2º domingo do mês às 4:30 pm
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Fomos Feitos para Relacionamentos
Pr. Eli Fernandes
Falei rapidamente ontem a noite na Festa da Amizade sobre relacionamentos. Na
verdade constitui-se no principal alvo de alguns dos mais poderosos sistemas
gerenciais em todo o mundo. Conviver é permitir que os outros participem. Conviver
não é um ato facultativo em nossas vidas. É vital.
Conviver bem é permitir que os outros se sintam incluídos, e respeitados. Pessoas que
não sabem se relacionar são fontes de tensão, ressentimentos e culpa.
Sugiro algumas passos de como desenvolver melhores relacionamentos, como cristãos:
Verbalizar sentimentos.
Deus nos fez seres relacionaveis. Há casal até conversa sobre decoração, mas quase
nada sobre o lar que deseja construir; Pais orientam os filhos, mas poucos perguntam
sobre seus sonhos. Filhos reclamam que os pais não entendem, mas não se dispõe ao
diálogo. Em igrejas não se abrem espaços para que anseios sejam compartilhados.
Conversar é olhar o outro com olhos novos.
Abria o coração, confrontar se necessária.
Se te ouvir, ganhaste o irmão. Acontecimentos desagradáveis fazem parte de nossa
vida. No entanto, é fundamental dizer às pessoas, de maneira direta clara e amorosa o
quanto aquela atitude incomoda.
Reconhecer e elogiar o outro
Todo mundo tem necessidade de ser reconhecido. A imagem que as pessoas fazem de
si mesmas, se reflete na forma como elas arriscam na vida. Quando pessoas se
consideram valorizadas, as mudanças acontecem.
Infelizmente a maior parte das pessoas critica os erros dos outros. Revelar admiração
pelas pessoas só enriquece os relacionamentos.
Ser grato é muito importante
Paulo agradecia o suporte que recebia de igrejas. Quando se agradece a alguém,
reconhece-se a comunhão entre duas pessoas.
Reconhecer as faltas cometidas e pedir perdão.
É impossível viver sem que alguém não pise em nosso calo. É difícil um
relacionamento, sem que eu desaponte. Quando negamos um erro agravamos a
situação. Reconhecer o próprio erro e pedir desculpas, são demonstrações de respeito
do outro. Isso é ser cristão. A cruz é o preço do meu perdão.
Phillip Yancey diz que “ser cristão é perdoar o imperdoável nos outros, pois Deus
perdoou o imperdoável em nós. A tinta escura da acusação já foi totalmente coberta
pela tinta vermelha que banhou a cruz”. É que o sangue de Cristo nos purifica de todo
pecado.

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial
Oração
Hino Congregacional

Piano
João Rubens Soares
Regente e Congregação

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

Veio À Este Mundo O Senhor Jesus - HCC 114
Boas-Vindas

Maria de Fátima Lacerda

Campanha Do Ano De 2008

Jerusa Soares

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
Regente e Congregação
Nossa Fé Jesus Contemplará - 338 HCC (1ª estrofe)
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração de Gratidão e Consagração
Cânticos

Here I Am To Worship
Quero Água Viva
O Espírito De Deus Está Aqui

NÃO HÁ MAIS MALDIÇÃO HEREDITÁRIA
M.M. Jocilene Ayres
Declaramos
Maria de Fátima Lacerda
Regente e Congregação

Uma Benção Antiga 266 HCC
Oração Final de Benção
Música Final

“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos
corações sábios”. Salmo 90:12
DIA 17 –

Apresentação do Pr. Eli Fernandes de Oliveira
João Rubens Soares
Mensagem
Pr. Eli Fernandes de Oliveira

Palavras Finais
Hino Congregacional

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE FEVEREIRO

Congregação
M.M. Jocilene Ayres Malas

Cântico
Malas

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

Pr. Eli Fernandes de Oliveira
Piano

Casamento de Evanise e Chan

DIA 24 – 24 Anos de Exercício de Ministério do Pr. Eli
Fernandes de Oliveira na Igreja Batista da Liberdade em
São Paulo.
Nós da Igreja Batista da Liberdade em New York
agradecemos imensamente a amada co-irmã por nos
ceder o seu Pastor numa data tão importante como esta.
Um versículo que nos vem a mente e que reflete o que o Pastor Eli é
para nós está registrado em Hebreus 13:7 ”Lembrai-vos dos vossos
pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai,
atentando para sua maneira de viver”. Você Pr. Eli tem sido um
exemplo para nós. Felicidades por atingir esta etapa que com certeza
foram de muitos desafios. Felicidades também Igreja Batista da
Liberdade pelo privilégio tê-lo como obreiro.
JANTAR DA AMIZADE
Agradecemos a Deus por nos dar condições de realizá-lo e a todos que
tiveram o privilégio de alguma maneira estar colaborando para que ele
acontecesse.

