
LEITURA DA BÍBLIA EM UM ANO – Hoje é o dia de você iniciar essa 
maratona portanto, "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).  
 
QUERIDO VISITANTE – Sua presença é muito importante para 
nós. Volte sempre. 

 Novos Endereços:  
Da LIBER/NY Provisioriamente 
IMMANUEL BAPTIST CHURCH 
68-10, 31st Avenue 
Woodside – NY – 11377 
Maiores informações com Pr. Paulo Paiva. 

Fones: 917-885-2192 cell- 718-889-0685 res.  
Neuza e Sabastião - Permanente 
No Brasil, Rua Alfredo Baka no. 536, bloco 06 apto. 504 
Alcântara – Rio de Janeiro – CEP 24454 –005 
Tel: 021 – 2603-1368 
CONVOCAÇÃO: Assembléia  Extraordinária dia 08/jan/06 - assunto único - 
mudança de endereço.  
Comissão de Templo- Eleita  dia 13 de agosto de 2005, fique atenta aos 
comunicados para esta assembléia. 

 
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        Pr. Paulo Paiva Pr. Paulo Paiva 
Som                               Kevin Siqueira Kevin Siqueira 
Projeção                      Caroline Soares Kevin Chan 
Recepção                      David  e Evanise David e Evanise 
Berçário Jerusa Soares Cecília e Stephanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
UM ANO DE PLANOS 

                   Um ano que começa e com uma certeza, Deus tem um plano para 
cada um de nós! O que importa neste ano que se inicia, não é o que faremos, 
mas sim o que acontecerá com cada um de nós, pois o que faremos está sob 
nosso controle, serão nossas decisões tomadas que determinarão nossos rumos 
e objetivos, porém, tudo que acontecerá a nós, mesmo sendo fruto de nossas 
decisões, é um completo mistério, não temos condições de saber o que 
acontecerá conosco amanhã. Apesar disso não devemos viver como a maioria 
das pessoas que vivem suas vidas, de forma irresponsável, futil e sem sentido. 
Nós como filhos de Deus devemos viver debaixo de sua graça, da sua orientação 
e principalmente de sua misericórida, e agindo assim, poderemos ter a certeza 
que, por mais que seja o futuro algo incerto, Deus nosso pai nos guardará 
seguros. 
                   Não devemos nos desviar, nem para a esquerda e nem para a 
direita, que venhamos a ter sempre um verdadeiro temor de Deus, pois Ele 
mesmo afirmou que, quem agir assim dará instrução sobre o caminho a seguir. 
Deus, nosso pai, nos orientará em seus planos e propósitos: “Ao homem que 
teme ao SENHOR, ele o instruirá no caminho que deve escolher.” Salmo25:12 
                   Se vivemos na obediência de sua palavra, Deus instruirá e ensinará 
o caminho que devemos seguir, apoiando nossa fé nele e seguindo seguros com 
a certeza que o melhor Ele fará para cada um. Sim, nosso Pai, quer que 
confiemos totalmente nele. 
                   Não fruste os planos que Deus tem para sua vida e tão pouco fruste 
os planos de Deus para a vida dos outros. Todos nós devemos orar, buscar a 
Deus sempre e constante pondo em prática o que Ele deixou para cada um de 
nós, que é a sua palavra. Quando fazemos a sua vontade que está contida em 
sua palavra, não lutamos contra o Pai e consequentemente nos tornamos 
pessoas felizes e satisfeitas pois, sabemos que estamos sob a sua proteção. 
                   Que todos nós, Liberty Baptis Church, possamos  dar as mãos e 
juntos cumprirmos o plano que Deus traçou para cada um de nós pois, assim 
estaremos realizando a sua vontade nesta cidade e na vida de cada irmão que 
compõe o corpo de Cristo. 
“As misericórdias do SENHOR são a causa de não sermos consumidos, porque as 
suas misericórdias não têm fim; renovam-se cada manhã. Grande é a tua 
fidelidade.” 

Lamentações 3:22-23 
Pr. Paulo Paiva 
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  “Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.” 
2 Coríntios 3.17 

ATIVIDADES PERMANENTES 
 

Escola Bíblica Dominical – 06:00 pm 
Culto Dominical – 08:00 pm 
Culto de Oração e Estudo Bíblico – Quarta-feira 
8:00 pm  
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês 
Assembléia Geral – Todo 2º sábado do mês às 
8:00 pm 

   



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

 

Prelúdio..................................................................Pollyanna Soares 

Hino Congregacional..................................Grupo Vocal e Congregação 

 

Vitória Nas Lutas- 454 CC 
 

Oração.................................................................... Pr. Paulo Paiva  

Cânticos..................................................Grupo Vocal e Congregação 
 

Celebrai a Cristo, Celebrai! 
Eu Quero Ser Uma Bênção Pra Você! 

 
Boas Vindas............................................................. Pr. Paulo Paiva 
Cânticos............................................Grupo Vocal e Congregação 

 
Em Espírito E Em Verdade! 
Coração IgualAo Teu! 

 
Dedicacão de Dízimos e Ofertas........................... João Rubens Soares  

Oração de Consagração...................................... João Rubens Soares 

Mensagem......................................................Pr. Paulo Paiva 

  
"Deus tem um plano para sua vida"  

 Tiago - 4:13-17 
 

Hino Congregacional.................................Grupo Vocal e Congregação 

Música Especial....................................................Milene Olmo 

Ceia Memorial..................................................Pr. Paulo Paiva 

Avisos............................….………................................ Pr. Paulo Paiva 

Oração e Bênção Final.................................................Pr. Paulo Paiva 

Poslúdio........................................................Henrique Ludwig 

 

Para Meditar: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a 

vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, 

para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:10 

 

C O M U N I C A Ç Õ E S  

Quartas-Feiras - Culto de Oração e Estudo Bíblico às 8:00 PM. Venha e traga 
visitantes. Estamos estudando o Livro de Colossences. 
 
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL  – Todos os domingos, às 6:00 pm. Classes 
para todas as idades. Seja pontual! 
 
Classe de Discipulado – Toda quarta-feira, às 7:00 PM. 
 

LIBER WORSHIP & PRAISE TEAM - Ensaio às quartas-feiras, às 6:00 PM. 
 
Intercessão  - Recuperação de Jorge Luces, pela Diretoria e Ministérios 
atuais, pelo comissão de escolha pastoral, pelo pastor Paulo Paiva e sua esposa 
Alceir, comunhão da família LIBER/NY,  por nossos familiares, pelas irmãs, Wine 
e Bene pela perda de familiares. 
 
CONVITE – Fábio e Juliméli convidam para o seu enlace matrimonial  dia 14 
de janeiro de 2006, às 19:00 horas na Igreja Batista de Alcântara – RJ –Brasil. 
Fábio e filho do casal Neuza e Sebastiao. 

 1 - Os irmãos que estão congregando entre nós e que desejarem 
ser arrolados como membros de nossa igreja, procure o Pr. Paulo 
Paiva e ou as secretárias Jerusa  e  Monica . 
 
2 - Todas as pessoas que aceitaram a Cristo Jesus como Salvador  
e ainda não foram  batizadas, entrem em contato com o Pr. Paulo 

Paiva e ou as  secretárias Jerusa  e  Monica . 
 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO 
 

“O Senhor te abençoe e te guarde”  Num. 6.24. 27 
17 –  Cecília DaSilva 
19 –  Caroline Soares 
20 -  Hélio Garcia 
21 – Lídia Lacerda 
21 – Monica Malas 
21 – Romulo Tinoco Vieira 
25 – Pr. Paulo Paiva 
26 – Kevin Chan 
 

WEBSITE DA IGREJA – Você sabia que Liber-NY mantem um arquivo eletronico 
(no website) com os boletins dominicais e fotos de programações especiais? 
Visite e divulgue nosso website: www.LiberdadeNY.org 

QUIZ BÍBLICO Qual rei que teve o seu coração agitado como árvores no 
bosque? 
Resposta do número anterior: Semaías. Jeremias 29-31,32. 

CELULAR – Mantenha-o desligado durante as programações realizadas na Igreja. 

 

 



 


