
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 Timóteo 2.15). 
 
 
QUERIDO VISITANTE – Sua presença é muito importante para nós. 
Volte sempre. 
SEJA BENVINDO -Hoje teremos ministrando a Palavra de Deus e a Ceia 
Memorial o Pr. João Nunes.  Estamos alegres com sua presença, que o 
Senhor Jesus o cubra das mais ricas bençãos. 
 

 
SÓ PARA MULHERES:  Reunião dia 06/fevereiro/2006 às 
8:00 pm na residência da irmã Silvana Canhedo. Procure a 
irmã Alceir Paiva para maiores  informações em como 
chegar ao local cujo endereço está abaixo.     
316 – Mayflower Ave. – New Rochelle – NY- 
Phone - (914) 654-1281 
          

 
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 João Rubens Soares 
Som                               Kevin Siqueira Kevin Siqueira 
Participação Especial    Equipe de Louvor Luiz Mauro Junior 
Recepção                      Evanise e Cecilia Evanise e David 
Berçário Jerusa Soares Cecilia e Stephanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Eunice 

 
                   Eunice é um nome grego que quer dizer algo como “vencendo 
gloriosamente”. É o retrato real desta mulher: uma lutadora vitoriosa pela sua 
fidelidade a Jesus Cristo. 
                   Eunice era uma judia cristã casada com um grego e, até onde nos 
parece, tinha um lar feliz. Deus coroara o seu casamento com a chegada de um 
filho e essa criança era o orgulho e a alegria da casa. Amigos e vizinhos falavam 
muito bem dele que, ao crescer, se tornaria um rapaz amado e admirado por 
todos. Sendo o seu pai grego, podemos imaginar os altos ideais que ele tinha a 
respeito daquele filho: ele seria um intelectual ou um excelente atleta. Pois não era 
a Grécia o berço da filosofia e dos Jogos Olímpicos? 
                   Apesar disto, Eunice nunca se descuidou de criar seu filho sob os 
ensinamentos da Palavra de Deus e de insuflar nele a fé no Senhor Jesus, seu 
Salvador pessoal. Certamente ela o fazia com sabedoria, sem entrar em choque 
com os sonhos do esposo quanto ao jovem Timóteo. “A mulher sábia edifica a sua 
casa”, diz a Palavra de Deus (Pv.14:1), ao contrário da tola que acaba destruindo o 
seu lar. Sem dúvida estamos diante de uma mulher sábia, porque queria o melhor 
para seu filho e sabia que Jesus era este melhor. Timóteo se tornou uma bênção 
para todos ao seu redor; inclusive para a Igreja cristã daqueles primeiros tempos. 
Sua influência chega até nós pelas cartas de Paulo a ele escritas. 
                   Quando as mulheres cristãs têm o discernimento de ensinar seus 
filhos no caminho do Senhor, estão dando a eles a melhor opção de vida. Não é 
com brigas nem discussões que ensinamos nossos filhos, mas com amor e respeito 
dentro do lar. Cada um tem na família o seu lugar e devemos respeitar a todos, 
principalmente se desejamos que eles aprendam a amar o Senhor Jesus. Nossa 
vida pode ser vazia ou um sucesso, mas só Cristo a faz verdadeiramente vitoriosa. 
Não despreze as oportunidades de levar seus filhos a Cristo! 
 
“Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência 
pura, porque, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. 
Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de 
alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, 
primeiramente, habitou em tua vó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de 
que também, em ti.”  (2Tm.1:3-5) 

 
(Texto extraído do Pão Diário n-8, Edson de Oliveira Lima, Serrana/SP – RTM) 

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 sábado do mês às 
8:00 pm 
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  “Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.” 
2 Coríntios 3.17 



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

Prelúdio.........................................................................Instrumental 

Oração............................................................. Pr. Luiz Paulo Dunham  

 
CRISTO JÁ RESSUSCITOU – 135 HCC 

 
Boas Vindas......................................................... João Rubens Soares 
Cânticos....................................................Grupo Vocal e Congregação 

 
CELEBRAI A CRISTO, CELEBRAI 

 (Espanhol e Inglês)  
ALTO PREÇO 

 
Dedicacão de Dízimos e Ofertas........................................ Sotiris Malas  

Oração de Consagração....................................................Sotiris Malas 

Cântico............................................Grupo Vocal e Congregação 

 
VENHO, SENHOR, MINHA VIDA OFERECER 

TE AGRADEÇO 
 
Mensagem..........................................................Pr.João Nunes 

 
ISTO É O MEU SANGUE – Mateus 26:28 

 
Celebracao Ceia Memorial....................................Pr. João Nunes 

Hino Congregacional........................................................Congregação 

 
JÁ REFULGE A GLÓRIA ETERNA DE JESUS – 153 HCC 

 
Avisos................................................................. João Rubens Soares 

Oração Final e Benção........................................ Pr. João Nunes 

Poslúdio...............................................................Instrumental 

 

PARA MEDITAR 

“Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a 

quem sirvais.... Porém eu e a minha casa serviremos ao 

senhor”. Josué 24:15 

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 5:30 pm. Classes para 
todas as idades. Seja pontual! 
 
Classe de Discipulado – Toda quarta-feira, às 7:00 PM. 
 

LIBER WORSHIP & PRAISE TEAM – Ensaio domingo, às 4:00 PM, na Igreja. 
 
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, pela viagem do Pr. Paulo ao 
Brasil e os assuntos que ele tem para resolver. 
LÍDERES – 1 -Para melhorar as informações do nosso Boletim, favor comunicar 
qualquer alteração de dia, hora e local das atividades do seu Ministério e,  
2 - Procure saber a data de aniversario dos componentes do seu ministério e 
informe  pelos emails JsoaresNY@msn.com e ou Jsoares5@aol.com.  
ATENCAO: Dia 17 de fevereiro às 8:00pm teremos reunião do Conselho 
Administrativo na casa do Pr. Paulo, assunto importantes serão tratados não 
faltem. Você que é Lider procure a secretária para informações importantes deste 
encontro. 
ASSEMBLÉIA –  Será dia 18 de fevereiro de 2006 na residência do irmão Manuel 
Cunha às 7:30 PM. Convocamos a todos os membros a participarem, teremos 
assuntos importantes a decidir como Igreja. 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE FEVEREIRO 
 

“O Senhor te abençoe e te guarde”  Num. 6.24. 27 
 
02 –  Gladis Luces 
17 -  CASAMENTO -  Evanise e Chan 
19 –  Milene Olmo 
 
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 

 

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

 QUIZ BÍBLICO – Quais são as únicas mulheres que a Bíblia menciona sua idade?   

Resposta do número anterior: O segundo capítulo de Esdras é semelhante ao 

sétimo capítulo de Neemias. 


