
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                            Cecília Dasilva      
Projeção       Lídia Lacerda               Caroline Soares      
              ESCALA  MINISTÉRIO DE MÚSICA, ADORAÇÃO E ARTES 

 Hoje  Próximo domingo 
Música Inicial                     MM Jocilene Malas             Stephanie Machado 
Música Dízimos                  Wesley Canhedo                Stephanie Machado 
Música Final                       MM Jocilene Malas             Stephanie Machado 
Solo                                    MM Jocilene Malas             Lecir Siqueira 
Piano (Cânticos e Hinos)          M.M. Jocilene Malas           M.M. Jocilene Malas 
Regência                            Jerusa Soares                   Jerusa Soares 
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“Escolha” 

 
                   Tudo que fazemos em nossas vidas está envolvido pelas emoções, 
não há a mínima condição de vivermos sem a presença delas, caso alguém consiga 
viver sem elas, só há duas maneiras: a primeira é que ela está morta e sendo 
assim é impossível de que esta pessoa vivencie suas emoções e a segunda maneira 
é que ela é uma pessoa sem emoções e ai reside um agravante, essa pessoa é 
perigosa para a sociedade, pois como ela não possuí emoções, que todos os demais 
possuem, ela é então movida pelos seus ínstintos animais e não consegue viver de 
forma adequada em sociedade. Então, as emoções fazem parte da estrutura do 
convívio humano, são elas que determinam nossas atitudes e escolhas. Tudo que 
escolhemos está dirigido por uma ou mais emoções, porém, muitas pessoas fazem 
confusão entre o que são emoções e o que são sentimentos achando que são as 
mesmas coisas, das quais não são, vamos então defini-las. Emoção é a nossa 
capacidade de perceber os mais variados sentimentos, tais como: medo, amor, 
tristeza, raiva, alegria e etc. Em quanto que, sentimento é cada sensação que 
temos e vivenciamos. Ou seja, por mais que tentamos, não temos domínio sobre 
nossas emoções, a única coisa que há de controle, é como reagimos a cada 
emoção, como sentimos cada uma delas e como reagimos de maneira positiva ou 
negativa, isso só é possível quando cada pessoa vive equilibradamente e 
adequadamente a sua vida emocional e sentimental. Podemos citar como exemplos 
bíblicos um episódio com Moisés, que sentiu raiva, mas por causa de sua reação foi 
castigado pela desobediência, Nm.20:7-12 e Dt.3:23-29, e o outro exemplo foi Jó 
que amaldiçoou o dia em que nasceu, os seios de sua mãe e que preferiria até 
morrer, tamanha era a sua dor e tristeza, porém, sua reação e escolha foi a de orar 
à Deus e buscá-lo, pedindo até pela intercessão e absolvição de seus amigos, Jó 
3:1ss e 42:10. Então, meu irmão, cada um de nós não têm domínio sobre as 
emoções, elas não são boas ou ruins, são apenas emoções, mas temos o domínio 
sobre as nossas reações e escolhas que fazemos baseadas nelas. Por isso meu 
irmão, saiba que você carrega uma grande responsabilidade sobre sua vida e 
também sobre a vida de demais pessoas, você vive na Igreja do Deus vivo, no 
Corpo de Jesus, então tudo que for fazer e escolher procure o melhor, não para 
você apenas, não para satisfazer suas emoções e sentimentos, mas para satisfazer 
àquele que deu a vida para resgatar a sua e salvá-la, satisfazer o nome e a pessoa 
de Jesus. E assim, poderemos afirmar como o salmista: 
“Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei.Escolhi 
o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos.”  (Sl.119:29-30) 
 

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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68-10  31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (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 
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C U L T O  D E  L O U V O R  E  A D O R A Ç Ã O                                                          

Música Inicial                                                     M.M. Jocilene Ayres Malas - piano 
 

Oração                                                                                         Pr. Paulo Paiva                                                                  
                                                                                    
 

Hino Congregacional                                                         Regente e Congregação   
 

Cantarei Ao Meu Salvador - 66 HCC 
 

Boas-Vindas e Comunhão                                                      João Rubens Soares 
 
Cânticos                                                              Liber NY Worship & Praise Team 

 
Aliança Eterna 

Marca De Cristo 
 
Momento de Intercessão                                                               Pr. Paulo Paiva 
 
Mensagem Musical                                          M.M. Jocilene Ayres Malas -soprano 

 
In The Name Of The Lord 

 

Dedicação de Dízimos e Ofertas                                                     Pr. Paulo Paiva 
 

Música Instrumental                                                       Wesley Canhedo  - piano 
 

Oração de Gratidão                                                                         Lecir Siqueira                                                        
               
Cânticos                                                              Liber NY Worship & Praise Team 
 

Here I Am To Worship 
No Nome De Jesus 
O Nome De Jesus 

 
Mensagem                                                                         Pr. Sebastião Baptista 
 
                    CRESCENDO NO CONHECIMENTO DE JESUS CRISTO 
                                                   II Pedro 3.18 
 
Hino Congregacional                                                         Regente e Congregação 

 
Só Jesus Cristo Salva – 542 HCC 

 
Palavra Pastoral e Avisos                                                               Pr. Paulo Paiva 
 

Oração Final e Benção                                                         Pr. Sebastião Baptista 
 

Música Final                                                      M.M. Jocilene Ayres Malas – 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.  
Liber Worship & Praise Team – Ensaio domingo, às 5:00 PM. 
Novo Membro: Foi recebida como membro de nossa igreja em  Assembléia 
Administrativa no dia 20 de julho de 2006 , a irmã – Maria Luci Scaramuzzi. Seja 
benvinda. 
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. 

ATIVIDADES DO MÊS DE JULHO 
Homens: Não percam a oportunidade de participar dos  encontros quinzenal-
mente na casa do irmão Orival Canhedo às  8:00PM. Aproviete o dia 28/jul/2006.   
29 - Noite dos Talentos - na Igreja Evangélica de Manhattan, às 7:00pm. 
Endereço: 161 East, 104th Street em Manhattan. 

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 
21 – Celsino DaSilva 
27 – Casamento – Monica e Roberto  
  CELULAR  - Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos. 

INFORMAÇÕES DE MISSÕES 

Ciganos apresentam sua primeira filha na 
Igreja Batista do Rio Verde 

O casal de novos convertidos, Josmar e Rosana 
Fernandes, frutos do Ministério Amigos dos Ciganos no 
Paraná, apresentaram, ao Senhor, sua primeira filha na 
Igreja Batista do Rio Verde, na cidade de Ponta Grossa, 
PR. Por terem abandonado a tradição de batizar 

crianças, o casal manifestou o desejo de apresentar a pequena Luana ao Senhor. 
Pastor Urandir, titular da igreja os recebeu com muita alegria. 

O Ministério de Evangelização de Ciganos em Maringá, PR, está em pleno 
desenvolvimento. Semanalmente são realizadas visitas nos acampamentos, o 
grupo de obreiros voluntários está aumentando e treinamentos periódicos têm sido 
realizados visando alcançar melhor qualidade do trabalho. 


