
 
 

 Liberty Baptist Church would like to thank our guest, Pr. Dominic 
Jacobs, for being with us once again. We pray that God continues to 
bless his family and his work here in the United States, as a missionary  
to the Islamic community.  
 

Visitante seja bem-vindo.  Que Deus abençoe sua vinda! 
  

Estará conosco no mês de agosto o Pr. Estevam 
Fernandes. Pedimos aos irmãos que orem para que 
seja um tempo de bênçãos em todos os sentidos para 
igreja. O nosso desafio é que cada um de nós traga  
visitantes para ouvir a mensagem de Deus. 

 
ESCALA DE SERVIÇO 

          
   Hoje  Próximo domingo 
 
Dirigente do Culto              João Rubens Soares        João Rubens Soares 
Som                                     Kevin Chan      Sotiris Malas 
Projeção         Caroline Soares               Caroline Soares 
Recepção         David Carvalho                             
Contagem/Hoje                  Jerusa, Lídia, Sotiris 
Contagem/Proximo Dom   Jerusa,Fatima, Sotiris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
FEITOS PARA O RELACIONAMENTO 

 
Hoje, fala-se muito em relacionamento.É o momento da chamda 
“inteligência relacional”. Sendo à imagem e semelhança do 
Criador, recebemos dEle essa “qualificação”. O Pai é “Deus 
relacional”. Ele não é um “deus solitário”, e por isso nos criou: 
para nos relacionarmos com Ele, conosco mesmos e com as 
pessoas. 
Muitas pessoas alcançam posições significativas por causa de 
suas mentes, sua qualificação a até sua espiritualidade, mas são 
péssimas em relacionamentos. Não sabem viver em comunhão e 
relação com outras pessoas. Daí, surgem os problemas na 
família, no trabalho, na igreja e na sociedade. 
A Bíblia nos dá orientação e princípios fundamentais para o 
“Relacionamento”. Um dos princípios que considero de suma 
importância é: “Não tenha cada um em vista o que é 
propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros”. 
(Fl. 2.4). Egocentrismo é fechar-se em si mesmo, ver e 
considerar apenas a si, sua realidade, seus desejos e suas 
necessidades. 
Altruísmo é colocar-se em lugar de outra pessoa, é olhá-la e 
amá-la do jeito que ela é. Ver o seu ponto de vista e levar em 
consideração as suas realidades, necessidades e anseios. 
Em maio, celebramos a “família”. Essa importante instituição está 
necessitada de uma “renovação nos relacionamentos”. 
Aceitando o amor, o perdão e a graça de Cristo, poderemos 
permitir a Deus nos restaurar, nos guiar ao perdão e ao 
relacionamento em amor. 
Que a graça do Deus relacional, que Se fez presente conosco em 
Jesus Cristo, seja sobre todos e todas nós. 

Extraído 

 
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 (Astoria) – Quinta-feira 8:00 pm 
Núcleo de Estudo Biblíco (New Rochelle) – Sexta-feira 8:00 pm 
Culto Jovem – Todo ultimo sábado 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 



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

Música de Abertura                                                                     Piano 
Oração                                                                 João Rubens Soares 
Hino Congregacional                                        Regente e Congregação 
 

Louvamos-Te Ó Deus - 9 HCC 
 

Boas-Vindas                                                    Maria de Fátima Lacerda 
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 
 

Um Só Rebanho - 574 HCC 
 

Tema, Divisa e Música da Campanha de 2007                   Jerusa Soares 
 

2007 – ANO DA ORAÇÃO 
 

E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e 
buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu 

ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra.  
II Crônicas 7.14 

 
Hino da Campanha                                           Regente e Congregação 

Se Meu Povo 
 

Momento de Oração                                                         Congregação 
Dedicação de Dízimos e Oferetas                             João Rubens Soares 
Oração de Gratidão e Dedicação                           Maria Eugenia Oliveira 

 
Hinos Congregacionais                                      Regente e Congregação 
 

FESTIVAL DE HINOS II 
Castelo Forte É Nosso Deus / Santo! Santo! Santo!  
Oh! Venham Coroar / Fonte és Tu de Toda Benção  

Que Segurança! Sou de Jesus 
Compilação: Jocilene Ayres Malas 

 
Mensagem                                                              Pr. Dominic Jacobs 
Agradecimentos e Palavras Finais                      Maria de Fátima Lacerda 
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 
Oração Final e Benção 
 
Música Final                                                                               Piano           

   Despedida do Culto - 182 CC 
 

  
 
 

COMUNICAÇÕES 

ATENÇÃO - Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos.  
 
EBD – Ja iniamos o estudo sobre Doutrina Bíblicas: Compromisso 
Batista.  Se você se interessa pelo assunto não deixe de participar de 
nossa EBD todos os domingos às 5:30 PM. 
 

INTERCESSÃO 
Todas terças-feiras de 8:00AM às 9:00AM vamos nos unir em 
uma corrente de oração por aquele que  temos  escolhido para 
ser o nosso pastor efetivo, pela saúde das irmãs Monica Oliveira 
(esposa do Pr. Eli), pela unidade da Igreja, pela diretoria  e pelo 
presidente em exercício o irmão João Rubens Soares (Primeiro Vice-
Presidente),  pelos nossos jovens, adolescentes e crianças , por pessoas 
que tem sido evangelizadas e convidadas a vir em nossa igreja e, por 
Daniel Carlos  Baptista que está servindo no Iraque. Oremos também 
por nossos irmãos que estão em viagem de férias. 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE AGOSTO 
“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos  

corações sábios”. Salmo 90:12 
 
13 – Roberto Martins 
19 – Carlota Custódio 
20 -  Lara Martins 

 
ESCALA DE PARTICIPAÇÃO NOS CULTOS DURANTE O MÊS 

08/08 - (quarta-feira) – João Rubens Soares (Igreja) 
09/08  - (quinta-feira) – David Carvalho da Silva (Núcleo de Astoria) 
10/08 - (sexta-feira) –Jerusa Pinto Soares (Núcleo de New Rochelle)  
Na residência da irmã Dora Prodel. 

 
 


