
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

CONVERSANDO COM DEUS 
 

Outro dia, dentro do subway, conversei com Deus: Senhor, 
quantas pessoas não sabem de onde vieram, não sabem onde estão e 
nem para onde irão. Pessoas confusas e sem paz. Sem a paz que eu já 
tenho, porque já aceitei Jesus como meu Salvador, tendo sido 
justificada pelo sangue de Jesus, mediante a fé. E porque o Espírito 
Santo me deu do seu amor no coração, não uma gota, mas ele 
derramou generosamente seu amor, eu tenho esperança, como diz sua 
Palavra: “E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus 
está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi 
dado.” Romanos 5.5.  

Como eu gostaria que todas elas pudessem ouvir a mensagem 
do evangelho. Como seria bom se elas pudessem participar da Cruzada 
Billy Graham. Foi quando surgiu no meu coração, a idéia de irmos a 
vários lugares dessa cidade, em duplas, trios, quartetos, andando e 
orando, intercedendo para que corações estejam sendo preparados 
para ouvir e receber a mensagem do evangelho. Evangelismo não 
acontece sem orações persistentes e constantes “Orai sem cessar...” I 
Te. 5.17 

Vamos orar para que o Espírito Santo dirija nossos passos e atue 
poderosamente através de nossas vidas, porque sabemos que é ele que 
convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo Jo. 16.8. 

Coloque-se nas mãos de Deus, seja um instrumento para que 
pessoas perdidas, encontrem o caminho;  as confusas, entendam a 
verdade; as desesperadas, recebam a verdadeira paz, através da 
confissão de Jesus como único e suficiente Salvador.  

Só a eternidade poderá revelar totalmente os frutos da sua 
dedicação a Deus hoje, aqui e agora. 

Que o Senhor a todos abençoe é a minha oração! 

Profa Silvana Rego 
Ministra de Educação Religiosa 

Igreja Batista da Liberdade em New York 

New York, 12 de junho de 2005 – Ano II – Nº 37 
37-11 Crescent St., Astoria, NY 11101 - 718-956-4020 www.LiberdadeNY.org

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

Vamos andar e  
orar pela cidade! 

 
GREATER NEW YORK 
Billy Graham Crusade 

Flushing Meadows Park 
Junho 24, 25 e 26 

 
 

 
 
 
 
Respond the 
Following: 
 
 
 
Name the Pastor and Friend 
that Apostle Paul sent a letter 
to. 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
 

            Profa. Jerusa Soares 

PROGRAMAÇÃO DA CRUZADA 
BILLY GRAHAM 

 

Sexta, dia 24, 7:30 p.m. 
Special guests: Salvador 
and Steven Curtis Chapman  

Crianças - Sábado, dia 25, 
10 a.m. Kidz Gig with 
Bibleman (essa será a única 
atividade que não contará com a 
presença do Rev. Graham, em 
razão de sua saúde fragilizada) 

Sábado, dia 25, 6 p.m. 
Concert of Hope with special 
guests Tree 63, Nicole C. 
Mullen, and Jars of Clay 

Domingo, dia 26, 3:30 p.m. 
Special guests Marcos Witt, 
The Gaither Vocal Band, 
MercyMe, and Michael W. 
Smith 

A Igreja Batista da Liberdade 
em New York vai estar lá! 

1) Haverá estacionamento no local? 
R: Sim. Mas, é altamente aconselhável que se faça uso do transporte 
público. 

2) Se chover, haverá Cruzada?  
Sim. Curiosamente, o maior número de decisões em cruzadas 
anteriores ocorreu em dias de chuva. 

3) Ainda é possível participar como voluntário? 
Sim. Procure o formulário hoje mesmo com a ministra de educação 
religiosa Profa. Silvana Rego. 

4) Haverá cadeiras no local? 
Sim. Cerca de 50.000 para quem chegar primeiro. A entrada estará 
liberada quatro horas antes do início do evento. 

5) Será cobrado ingresso para a Cruzada? 
Não. O evento é gratuito. 



 

C U L T O  D E  L O U V O R  E  A D O R A Ç Ã O  
 

ABERTURA 
Hino de Abertura ........................................Regente e Congregaçãoo                    
Oração Inicial.................................................................. Dirigente 

 
COMUNHÃO E COMUNICAÇÕES 

Palavra de Boas-Vindas .................................................... Dirigente       
Ministério de Educação Religiosa............................ MER Silvana Rego                        

 
CELEBRAÇÃO 

Cânticos..........................................Liber NY Worship & Praise Team 
Participação Especial -  Lorena (Coreografia) 

Dedicação de Dízimos e Ofertas .................................... Congregação   
Música Instrumental .......................................................... Teclado             
Oração de Gratidão.....................................................Vania Ludwig 

ADORAÇÃO 
Solo de Coreografia ............................................................ Lorena 
Cânticos..........................................Liber NY Worship & Praise Team 

Participação Especial -  Lorena (Coreografia) 
 

PALAVRA 
Mensagem.......................................................Pr. Elton Johnson Jr. 
Oração e Bênção ..............................................Pr. Elton Johnson Jr. 
MúsicaFinal....................................................................... Teclado 
 

C O M U N I C A Ç Õ E S  

Quartas-Feiras - Reunião de oração e estudo bíblico às 8:00 PM. Venha e 
traga visitantes. Estamos estudando o livro de Romanos. Não deixe de 
participar.  

MOTIVOS DE ORAÇÃO 
Intercessão  - Diretoria da igreja, comunhão da Igreja, Pr. Billy Graham, 
pessoas da nossa lista da Operação André, por Soraya Dunham e familía. 
 
Gratidão – Deus tem nos abençoado grandemente. Compartilhe suas 
bênçãos, para que possamos dar glórias a ele. Louvamos ao Senhor pela bênção 
alcançada pela irmã Geane Luces. 
     

Andando e Orando - Tempo de orar! Nós vamos andar e orar pela cidade 
em duplas, trios, quartetos, etc.  Inscreva-se com a ministra de educação 
religiosa Silvana Rego. para agendar o melhor dia e horário para você. Oremos 
sem cessar! 
 

Escola Bíblica  Dominical  – Todos os domingos, às 10:00h. Classes para 
todas as idades. No último domingo conheceremos o aluno padrão da nossa 
EBD. Será você? 

Ensaios Grupo de Louvor -  Quartas-feiras às 7:00pm. Se você faz 
parte desse grupo,  não deixe de participar. 

ANIVERSARIANTES DO MÊS JUNHO 
 

 “O Senhor te abençoe e te guarde”              
Num. 6.24. 27 

04 –Anthony Soares                 16 – Winifred Camargo 
08– Scott Machado                   27 – Casamento: Geane e George 
14– Maria Inês Caetano           29 - Casamento: Celsino e Cecília 
14 – Daniel Olmo  
 
LEITURA DA BÍBLIA EM UM ANO – "Procure apresentar-se a Deus aprovado, 
como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja 
corretamente a palavra da verdade. (2 Timoteo 2.15).  

 
ESCALA DE SERVIÇO 

“E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos 
homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a 

Cristo, o Senhor, servis.” Colossenses 3:23 e 24 

 Hoje  Próximo domingo 

Dirigente do Culto        João Rubens Soares Jocilene Malas 
Cozinha                         Wine e Beni Neuza, Sebastião, Solenir 
Som                               Kevin Siqueira Kevin Siqueira 
Projeção                      Caroline e Kevin C     Caroline e Kevin C 
Recepção                      Evanise e David Evanise e David  
 

ATENÇÃO - Favor não atender ou deixar o seu telefone celular ligado durante a 
realização de qualquer atividade na Igreja. 
 

 
FUNDO PRÓ TEMPLO. “Cada um contribua segundo propôs no seu coração; 
não com tristeza, ou por necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria.”  
II Corintios 9.7.  Os valores desse fundo não serão utilizados para 
nenhuma outra finalidade, a não ser a compra do templo. 
 

QUERIDO VISITANTE – Sua presença é muito importante para nós! 
“ Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor.”  Salmo 122:1 
 
Pr. Elton Johnson Jr. – Agradecemos a Deus sua vida e oramos para que ele 
continue a abençoar seu ministério. Muito obrigado por sua cooperação. 
 

 

DIA DO PASTOR – Hoje é dia do pastor. Agradeça a vida desses ministros da 
Palavra, servos de Deus que proclamam a mensagem de salvação 
incansavelmente.  
 
 

Homens - Estejam atentos às reuniões que estão sendo realizadas 
quinzenalmente na casa do irmão Manuel  Cunha. A próxima será no 
dia 23 de junho de 2005, às 8:00PM. 
 
 


