
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).  
 
QUERIDO VISITANTE – Sua presença é muito importante para 
nós. Volte sempre. 
 
MARQUE EM SUA AGENDA: Todos nós membros da Igreja  estaremos reunidos  
no dia 28 de agosto de 2006 para o   “LIBERTY FAMILY DAY” . Não percam a 
oportunidade de estarmos juntos numa grande festa de comunhão. 

MISSÕES MUNDIAIS 
 

Oceania, Ásia, África, Europa e América cinco 
continentes onde milhões de pessoas ainda não 
ouviram a mensagem salvadora de Cristo. “...e 
como ouvirão se não há quem pregue? E como 

pregarão se não forem enviados?...”. E qual será o meu compromisso 
para que se envie missionários? Estas perguntas depende de você 
querido irmão, a sua participação financeira é muito importante. 
Qual tem sido a sua responsabilidade para que a obra siga adiante. 
Assuma hoje o seu compromisso com Deus, é tempo de Missões. 

 

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 
Participação Especial    Pollyanna Soares Ivan Ludwig 
Recepção                        David  Carvalho João Rubens Soares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Fã-Clube” 
                   É muito interessante, chegando a ser surpreendente, a 
forma como se comportam muitas pessoas que participam dos 
chamados “fã-clubes”. Na sua forma de ser, viver, vestir e comportar-
se, essas pessoas procuram incorporar o modelo de seu ídolo. São 
tantos e tão marcantes aqueles que procuram imitar um modelo, que 
de certa forma se poderia aceitar aquela expressão “Elvis não morreu”. 
Esse comportamento caracteriza muito bem o que expressa o Salmo 
115:8, ou seja, que cada adorador se transforma na imagem do deus 
que adora. Assim, se alguém adora o deus do dinheiro, a sua vida se 
transforma praticamente no vil metal. Os valores da vida são todos 
traduzidos em cifrões. Quem adora a sexualidade, vê exclusivamente 
no sexo a sua razão de viver. 
                   O apóstolo Paulo reflete de forma muito convicente o Deus 
que ele adora. Em sua carta aos gálatas (2:20), ele atesta: “Fui 
crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive 
em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no filho de 
Deus, que me amou e se entregou por mim”. 
                   Não faltam exemplos de homens e mulheres que 
incorporaram em suas vidas o que o apóstolo Paulo escreveu. São 
pessoas que demonstram por meio de suas vidas pelo menos uma das 
características do Deus que adoram, qual seja, o amor. Certamente 
você se lembrará de alguns. Seu exemplo de dedicação e 
desprendimento demonstra que o Deus que adoram é um Deus vivo, 
poderoso e perdoador. Deixemos de adorar deuses mortos para não 
sermos transformados na imagem deles, e sim adoremos um Deus vivo 
e nos transformemos em pessoas que fazem diferença no meio em que 
vivem, cujos frutos são “...amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, 
bondade, fidelidade.” (Gl.5:22) 
“Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores 
adorarão o Pai em espírito e em verdade; porque são estes que 
o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito; e importa 
que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.” 
(Jo.4:23-24) 

 
(Ellert; Nelson – Texto extraído do “Pão Diário n-9”) 
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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 – 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 
    



  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 

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

Música Especial.........................................................Celsino DaSilva 
Boas Vindas..............................................................Pr. Paulo Paiva 
Música Especial......................................................Gregory Machado 
 
CAMPANHA DE MISSÕES MUNDIAIS 
TEMA: “Cristo aos extremos da terra.” 
DIVISA: Habacuque 2:14 

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

 
DE TODAS AS TRIBOS 

 
Dedicacão de Dízimos e Ofertas................................... Jerusa Soares  

Oração de Consagração.............................................. Ana Conceicao 

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

 
DEUS FARÁ UM CAMINHO 

DEUS DO IMPOSSÍVEL 
 
 

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

  
"VENCENDO O IMPOSSÍVEL"  
Juízes 6 a 8 Mateus 1: 18 a 25 

 
Música Especial...........................................................Lecir Siqueira 

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

Oração Final e Benção..................................... Pr. Paulo Paiva  

Poslúdio.......................................................Pollyanna Soares 

TEMPO DE MISSÕES MUNDIAIS 

 
Pois a terra se encherá do conhecimento da 

glória do Senhor, como as águas cobrem o 

mar.                           Habacuque 2:14 

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. 
Classe de Discipulado – Toda quarta-feira, às 7:00 PM. 
Sextas-feiras – Núcleo de oração e estudo Bíblico em New Rochelle às 
8:00PM  
Liber Worship & Praise Team – Ensaio domingo, às 4:00 PM, na Igreja. 
Escola Biblica Dominical  – Todos os domingos, às 5:30 PM. Classes para 
todas as idades. Seja pontual! 
 CONSELHO ADMINISTRATIVO – Reunião dia 13 de abril de 2006 às 8:00pm 
na residência do Pr. Paulo Paiva. Líderes estejam atentos e participem. 
ASSEMBLÉIA ADMINISTRATIVA – MUDANÇA – Será realizada no dia 22 de 
abril de 2006 às 8:00 na residência do irmão Manuel Cunha, não faltem. 
INTERCESSÃO– Pelo momento que estamos vivendo que é a escolha daquele 
que será o  Líder Espiritual da Igreja. Que Deus esteja nos direcionando e 
também a comissão que está trabalhando nesse sentido. Por cada membro da 
Igreja  afim de que estejamos unidos nas decisões a serem tomadas.  Pela 
saúde da irmã Neusa Tinoco Vieira, pelos jovens e Adolescentes de nossa Igreja 
e pelo pastor interino Paulo Paiva e sua esposa Alceir. 
 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABRIL 
 

“O Senhor te abençoe e te guarde...”  Num. 6:24a  
  05 -  Alceir Paiva 
  05 -  Luiz Mauro Junior 
  08 -  Orival Canhedo 
  13 -  Ana Conceição 
  14 -  Sandoval Magno de Carvalho 
  25 -  Elizania Rodrigues Garcia 

         26 -  Maria de Fátima Lacerda 
 
ASSISTÊNCIA SOCIAL -Se você deseja participar desta obra em sua Igreja, 
procure as irmãs Solenir Machado e Vânia Ludwig que elas orientarão em como 
contribuir. 
WEBSITE DA IGREJA – Nosso wbbsite tem em média 600 visitantes por mês 
(gerando  6,000 hits) e recebemos aproximadamente 5 correspondência 
eletrônica por semana entre pedidos de oração, perguntas e mensagens no livro 
de visitas.Visite e divulgue nosso website www.liberdadeNY.org! 

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

 QUIZ BÍBLICO -  Resposta do número anterior –   

Devemos ser fiel  a Deus até a morte – Apocalípse 2:10b 

PARA PENSAR: Quem quiser eliminar sofrimentos deve contar com o fato de 
que o pecado causará sempre novos sofrimentos. Onde não estiver afastado o 
mal fundamental, sempre surgirão sofrimentos. (Erhard S. Gerstenberger) 

 

  


