
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).  
MARQUE EM SUA AGENDA: Todos nós membros da Igreja  estaremos reunidos  no dia 
26 de agosto de 2006 para o   “LIBERTY FAMILY DAY” . Não percam a oportunidade de 
estarmos juntos numa grande festa de comunhão. 

 
ESCALA DE SERVIÇO 

 Hoje  Próximo domingo 

Dirigente do Culto             Pr. Paulo Paiva               Pr. Paulo Paiva 
Som                                     Kevin Siqueira Kevin Siqueira 
Recepção                            David Carvalho Alberto Siqueira 
Projeção       Caroline Soares      Lídia Lacerda    
              ESCALA  MINISTÉRIO DE MÚSICA, ADORAÇÃO E ARTES 

 Hoje  Próximo domingo 
Música Inicial                    Even Teixeira                    Caroline Soares 
Música Dízimos                  Pollyanna Soares              Ivan Ludwig 
Música Final                       Even Teixeira                   Caroline Soares 
Solo                                    Gregory Machado             Lecir Siqueira 
Piano (Cânticos e Hinos)          M.M. Jocilene Malas          M.M. Jocilene Malas 
Regência                            Jerusa Soares                  Jerusa Soares 
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“Decepção ou Vitória?” 

 
                   Na semana passada, para ser bem exato, no sábado dia 01 de julho de 2006, às 
3:00pm, começava um jogo de futebol, entre Brasil e França,  jogo este  revestido de várias 
espectativas de vitória e beleza plástica do futebol, por parte de todos os que admiram e 
gostam deste esporte, em especial nós os brasileiros. Porém, depois de 15 minutos de jogo 
corrido, já percebemos que as nossas espectativas não seriam correspondidas, e o que é pior, 
teríamos uma grande e frustante decepção. É incrível, que pessoas que são treinadas, 
profissionais, experientes, sabedores do seu ofício e principalmente conscientes das  
responsabilidades que carregam sobre seus ombros, ou melhor, seus pés, possam não jogar e 
demonstrar uma apátia enorme, ao ponto de levar à todos que assistiram ao jogo se 
indagarem: O que foi que ocorreu? 
                   Bom, isso é apenas um jogo, sabemos que num jogo de futebol, ainda mais numa 
Copa do Mundo e em especial nesta fase de classificação sempre existirá perdedores e 
ganhadores, o que não entendemos é que um time possa perder sem jogar, num desempenho 
que resulta até em vergonha para os torcedores e os próprios jogadores. Só nos resta repetir a 
triste palavra, que decepção!!! 
                   Podemos então fazer uma analogia com a nossa vida cristã. Estamos vivendo 
nossas vidas cristãs como neste jogo de futebol? Sim ou não? Se estamos vivendo nossas 
vidas na busca do conhecimento de Deus, na prática diária de sua Palavra, na sujeição à 
autoridade de Jesus e também de modo digno para com os que são de fora, então estamos 
vivendo bem, representando muito bem o nosso povo, que são os filhos de Deus, a nossa 
pátria, que é a nova Jerusalém e principalmente o nosso governante, que é o nosso Deus e 
Pai. No entanto, se nossas vidas estiverem apáticas, sem motivação, escondendo o jogo, sem 
responsabilidade, sem compromisso, não colocando em prática aquilo que “treinou” ou 
aprendeu e também não respeitando e cumprindo as determinações que nos são passadas 
pela Palavra de Deus, estamos rumando para a derrota de nossas vidas. Paulo, viu isso 
também na igreja d Galácia, e logo no início de sua carta aos Galatas aponta para este fato 
assustador e decepcionante, “Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos 
chamou na graça de Cristo para outro evangelho,” (Gl.1:6), o apóstolo aqui é bem claro. 
Podemos irmãos estar “jogando”, mas não nos empenhando o suficiente e o que é pior, 
vivendo uma apatia na vida cristã que resultará numa grande derrocada espiritual e da própria 
vida. Jesus nos chamou para à vitória, nos colocou no jogo, Jo.17:14-18, porém essa vitória só 
virá se cada um de nós, que compomos o “time” de Deus assumirmos nossas 
responsabilidades e “jogarmos” realmente a partida que nos está proposta. Para que nossa 
vida não seja uma decepção para Deus e para nossos irmãos. 
“Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, 
desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com 
perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e 
Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a 
cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus.” Hb.12:1.2 

Pr. Paulo Paiva  

ATIVIDADES PERMANENTES 
Escola Bíblica Dominical – 05:30 pm 
Culto Dominical – 07:00 pm 
Culto de Oração e Estudo Bíblico – Quarta-feira 8:00 pm 
Núcleo de Estudo Biblíco (New Rochelle) – Sexta-feira 8:00 pm 
Culto Jovem – Todo ultimo domingo do mês às 7:30 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 
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CULTO DE LOUVOR E ADORACAO                                                 

Música Inicial                                                                       Even Teixeira - piano 
 

Oração                                                                                 João Rubens Soares                                                              
 

Hino Congregacional                                                         Regente e Congregação 
 

Firme Nas Promessas – 344 HCC 
 

Boas-Vindas e Comunhão                                              M.M. Jocilene Ayres Malas 
 

Cânticos                                                              Liber NY Worship & Praise Team 
 

Estamos Aqui Para Celebrar 
Tudo É Possível 

 
Momento de Intercessão                                                               Pr. Paulo Paiva 
 
Mensagem Musical                                                         Gregory Machado - tenor 
 
Hino Congregacional                                                         Regente e Congregação 

 
Minha Esperança, Jesus Assegura – 411 HCC 

 

Dedicação de Dízimos e Ofertas                                                     Pr. Paulo Paiva 
 

Música Instrumental                                                         Pollyana Soares - piano 
 

Oração de Gratidão                                                                          Celsino Silva  
Hino e Cânticos                                                    Liber NY Worship & Praise Team 

 
Cristo Te Estende A Sua Forte Mão – 352 HCC 

Coração Igual Ao Teu 
Aos Pés Da Cruz 

 

Mensagem                                                                                    Pr. Paulo Paiva 
 

EM BUSCA DE UMA DIREÇÃO DE DEUS 
Salmo 25 

 
 
Hino Congregacional                                                         Regente e Congregação 

 
Descansando No Poder De Deus – 330 HCC 

 
Palavra Pastoral e Avisos                                                               Pr. Paulo Paiva 
 

Oração Final e Benção                                                                   Pr. Paulo Paiva 
 

Música Final                                                                        Even Teixeira – piano 
 
 
Piano: M.M. Jocilene Ayres Malas                                                                              Regência: Jerusa Soares 
Baixo: José Brasil                                                                                                      Projeção: Lídia Parreira 
Bateria: Kevin Chan                                                                                                      Som: Kevin Siqueira 
 
 

COMUNICAÇÕES 

ESTUDOS IMPORTANTES, VAMOS CONFERIR? 
1 - A Doutrina do Espírito Santo na classe de Adultos na EBD. Uma oportunidade 
para aprendermos e tirarmos as dúvidas com respeito a este assunto, participem. 
2 – Na classe de discipulado as nossas crianças estão estudando as principais 
doutrinas bíblicas. Se você tem interesse sobre o assunto junte-se a elas com 
certeza a experiência será muito boa. 
3 – O Livro de Colossenses às quartas-feiras. Estamos finalizando o primeiro 
capítulo portanto ainda há tempo de você participar além de que temos o nosso 
momento de oração e  muita música.  

ATIVIDADES DO MÊS DE JULHO 
Homens:  A presença de vocês será muito importante em New Rochelle esta 
semana às 8:00PM, não faltem.  
Assembléia Admistrativa – Nesta quarta-feira,  12 de junho de 2006 às 8:00 PM 
na Igreja. 
15 - Gincana bíblica - na Igreja Evangélica de Manhattan, às 5:00pm no livro de 
1 Samuel. Os jovens e os adolescentes irão participar, vamos incentivá-los.... 
Endereço: 161 East, 104th Street em Manhattan. 
22- Culto dos jovens - às 7:30pm, aqui em nossa Igreja. Todos devem participar 
em apoio aos nossos jovens e adolescentes. 
29 - Noite dos Talentos - na Igreja Evangélica de Manhattan, às 7:00pm. 
Endereço: 161 East, 104th Street em Manhattan. 
Liber Worship & Praise Team – Ensaio domingo, às 5:00 PM. 
Intercessão- Pela escolha daquele que será Pastor efetivo da Igreja, 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 JULHO 
 

“O Senhor te abençoe e te guarde...”  Num. 6:24a  
   
02 – Leonice Lima (Nice) 
07 - Casamento – Clarisse e Sandoval       
11 – Kevin Siqueira 
12 -  Manuel Cunha 

                           13 – M.M. Jocilene Ayres Malas 
                           15 – Nathalia Boroni Soares 
                           27 – Casamento – Monica e Roberto  
   
CELULAR  - Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos. 

INFORMAÇÕES DE MISSÕES 


