Pr. Dominic Jacobs, the members of Liberty Baptist
Church thank you for participating here with us today.
May God bless you, along with your whole family and the
Immanuel congregation.

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.”
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ATENÇÃO
1 - Quarta-Feira – Após o nosso Culto de Oração teremos a reunião do
Conselho Admininistrativo onde estaremos montando a Agenda da
Assembléia .
2 -Próximo domingo, dia 13 de abril, às 4:30 PM, teremos a nossa
Assembléia Administrativa Regular da Igreja, na ocasião estaremos
votando o nosso Regimento Interno, é muito importante a participaçao
de todos os membros da Igreja.

ATIVIDADES PERMANENTES
Escola Bíblica Dominical – 05:30 pm
Culto Dominical – 07:00 pm
Culto de Oração e Estudo Bíblico – Quarta-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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Tenho certeza que a LIBER NY crescerá, far-se-á grande. A igreja de
Jerusalém, em Atos 2, acompanhou o batismo de três mil novos
convertidos de uma só vez! Ser grande não é problema, senão, fruto da
obediência ao “Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura...batizandoos.” O tempo passou – 300 anos de crescimento! Luz no mundo!
Um dia, no século IV, o poder subiu à cabeça dos líderes religiosos da
época. Pensaram que a igreja poderia ser grande preterindo os
pequenos grupos que até aquele momento representavam a razão da
sua subsistência e propagação por toda parte. Que tristeza... E então,
tudo mudou: A Ceia do Senhor deixou de ser culto simbólico/memorial
para ser um ritual; a liderança deixou de ser exercida com base nos
dons espirituais para ser departamental e profissional; o ensino e o
discipulado mudaram do aprendizado de “ser” como Jesus, para mero
treinamento destinado a “cumprir” programas; o sustento da igreja
mudou de doação com liberalidade prazerosa para dever e obrigação; os
membros mudaram de corpo que edifica e é edificado para simples
consumidores; o poder de Deus foi trocado pela habilidade humana; o
crescimento deixou de ser resultado da multiplicação para simples
adição; a comunhão e a integração deixaram de ser profundas para
serem superficiais. E, até o conceito de missões, na atitude dos crentes,
mudou de “ser missionário” para “enviar missionários”.
A Igreja da Liberdade em New York pode, sim,“ser grande” como a de
Atos, não prescindindo do “ser pequena”. Reúnam-se em pequenos
grupos durante a semana. Neles, haverá encorajamento, ministração do
ensino, exortações, conforto e “exemplo” para todos serem como Jesus.
Os novos discípulos integrar-se-ão e desfrutarão da comunhão, como
aprendizes. Não meros alunos, mas imitadores do Mestre.
Quanto mais a LIBER NY prestigiar e freqüentar os grupos pequenos,
tanto mais os crentes-crianças, que só recebem e nada dão, crescerão,
exercitarão voar com as suas próprias asas, e logo chegarão a ser
cristãos maduros, dando e recebendo, construindo juntos, quais aves, os
ninhos que continuarão aconchegando os muitos novos filhos na fé, que
o Senhor acrescentará. Seja assim!
Pr. Eli Fernandes de Oliveira

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial

Trio Instrumental

Meu Bom Pastor

Oração Inicial
Hino Congregacional

João Rubens Soares
Regente e Congregação
Meu Bom Pastor – 185 HCC

Boas-Vindas
Campanha Do Ano De 2008

TEMA
“Vivendo os planos de Deus”

João Rubens Soares
Jerusa Soares

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
Hino Congregacional

Jerusa Soares
Kevin Siqueira
Regente e Congregação

Morri Na Cruz - 124 HCC
Apresentação do Pastor Convidado e Oração
Mensagem
Celebração das Ceia Memorial
Hinos Congregacionais

João Rubens Soares
Pr. Dominic Jacob
Pr. Dominic Jacob
Regente e Congregação

Digno É O Cordeiro - 128 HCC
Distribuição do Pão e Vinho
Hinos Congregacionais

COMUNICAÇÕES

Membros
Regente e Congregação

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 – Importante
*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

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO
“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos
corações sábios”. Salmo 90:12
Dia 08 – Orival Barbosa Canhedo
Dia 13 – Ana Conceicao
Dia 26 – Maria de Fátima Lacerda
Dia 29 – Daniel Olintho Canhedo

CHÁ DA MULHERES: Será realizado na tarde do sábado 26 de
abril em nossa igreja.Maiores informações com as irmãs
Carlota,Bia e Maria.
TRIO INSTRUMENTAL: Ensaio com a M.M. Jocilene Malas na
próxima sexta-feira, 11 de abril, às 8:00 PM na casa da Carol e
Pollyanna.
GRUPO DE LOUVOR: Ensaio no próximo domingo, 13 de abril,
às 5:30 PM na igreja. As partituras serão enviadas via e-mail no
início da semana para que sejam estudadas.

Cristo Já Ressucitou – 135 HCC
Palavras Finais e Oração de Envio
Oração Final e Benção
Música Final
Cristo Já Ressuscitou

Maria de Fátima Lacerda
Pr. Dominic Jacob
Trio Instrumental

Trio Instrumental: Pollyanna Soares – piano/ M.M. Jocilene Malas - piano
Kevin Siqueira – violino
Caroline Soares – violoncelo
Regência: Jerusa Soares e M.M. Jocilene Malas

AJUDA MISSIONÁRIA
Meu irmão, a qualquer tempo você pode participar desta ajuda, ela é destinada

ao sustento do Pr. Dominic Jacobs. O valor mínimo mensal sugerido é de $25.00
e até quanto o seu coração desejar. Não podemos deixar de orar também, afim
de que o trabalho que ele realiza junto aos muçulmanos, seja frutífero para a
honra e glória do nosso Deus. Para sua meditação: “Cada um contribua
segundo propôs no seu coração; não com tristeza ou por necessidade;
porque Deus ama ao que dá com alegria.” 2 Coríntios 9:7

