
     Pr. Nicolau por ficar mais um tempo conosco. 
Tempo este de comunhão e ajuda à nossa igreja. 
Ficamos felizes com sua estadia entre nós. 
    O nosso desejo e oração é que o nosso Deus o 
abençoe a cada momento, assim como sua família e o 

seu ministério junto a Igreja Batista da Liberdade em São Paulo. 
 

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

Atenção 
A Comissão de Escolha Pastoral informa aos irmão que continua o seu 
trabalho no que diz respeito à escolha daquele que será o nosso pastor. 
Muito em breve estaremos informando à igreja o que está acontecendo em 
todo o processo. Pedimos somente que estejam atentos as comunicações 
que serão feitas através do boletim semanal da igreja bem como durante o 
momento de avisos no decorrer do culto. Caso o irmão não pode estar em 
qualquer  reunião já acontecida, procure o relator da comissão ou ao 
presidente em exercício da Igreja.  

 
ESCALA DE SERVIÇO 

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

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
VERDADEIRO ADORADOR 

 
     O Salmo 150 é composto de apenas seis versículos. Todos eles começam com 
o imperativo “Louvai-o”. Davi apela para a toda espécie de instrumento musicais 
de então, e convida o céu e a terra a louvar a Deus. Sim Davi sabia que a 
melodia de louvor é a atmosfera do céu; e quando o céu vem em contato com a 
terra, há música e cântico – “ação de graças e voz de melodia” (Is 51.3)”.  
     Em Israel, o santuario era considerado principalmente como habitação de 
Deus e, depois como lugar de adoração. As cerimônias que ocorriam no santuario 
tipificavam a obra de salvação, da parte de Deus, em prol dos adoradores. O 
pátio onde se reunia a congragação, representava a reação dos adoradores aos 
atos de salvação realizados por Deus.  
     Em Kamakura – Tóquio, quer visitante ou adorador que ali vai para 
contemplar o obeso e sonolento Buda , encontra uma placa que lembra a todos a 
santidade do lugar em que se acham. 
“Nao importa o que és ou qual o teu credo, mas lembra-e de que estando neste 
santuário, estás pisando um chão sagrado, santificado pelo culto dos séculos. 
Este é o templo de Buda, a porta do Deus eterno e deves portanto prostra-se com 
reverência”. 
     Um observador cristão enquanto contemplava os movimentos em volta 
daquele mortal deus, fundador do budismo, ante os rituais místicos dos seus 
adoradores – que são milhares –, ocoreu-lhe o seguinte pensamento que eles 
desconheciam as alegrias que resultam da adoração a um Deus de amor, sensível 
aos anseios humanos. Um Deus com ouvidos sempre atentos para ouvir e pronto 
para responder as súplica que lhe são dirigidas. Disse ele que “Enquanto eles 
buscam consolo, segurança e ânimo, Buda permanece indiferente e adormecido”. 
Que contraste diz ele: “entre o obeso, gerado pelo homem e o Deus verdadeiro, 
Criador do homem”.       
     Ó, vinde, adoremos e prostem-nos; ajoelhemos diante do Senhor que 
nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, e nós povo do Seu pasto e ovelhas 
da Sua mão.” (Sl 95.6-7)  
     O último convite de Deus ao mundo é um convite à adoração. No entanto, 
para que finalmente possamos adorar sempre ao Senhor na “beleza da 
santidade”, precisamos começar a fazê-lo no tempo presente. 
     Igreja Batista da Liberdade/NY, que o nosso desejo seja sempre “Servi ao 
Senhor com alegria e apresentar-se diante dEle com louvor” (Sl.100-2) e 
que Ele nos abençoe a cada dia.  
 

Extraído- O Melhor dos Salmos – José Adauto Rodrigues 

 
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 Inicial                                                                   Instrumental 
 
Oração                                                                  João Rubens Soares 
 
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 

 
Conta As Bençãos - 444 HCC 

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

 
Como Agradecer A  Jesus? 422 HCC 

 
Oração de Dedicação e Consagração                Maria Eugenia de Oliveira 
 
Cânticos                                                       M.M. Jocilene Ayres Malas 

 
Graças A Deus 
Casa De Deus 

Dai Graças De Coração 
 

 Tema, Divisa e Música da Campanha de 2007                Orival Canhedo               
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 
 

Momento de Oração de Gratidão pelo aniversário da Igreja 
  

   Pr. Augusto Nicolau 
 
Mensagem Musical                                                            Celsino Silva 
 
Mensagem                                                             Pr. Augusto Nicolau 
 
Palavras Finais                                                Maria de Fátima Lacerda 
 
Oração Final                                                          Pr. Augusto Nicolau 
 
Música Final                                                                               Piano
  

COMUNICAÇÕES 

ATENÇÃO - Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos.  
 
EBD – Hoje estudamos, Jeremias um exemplo a ser seguido e A profecia 
e o profeta. No próximo domingo estaremos estudando Jeremias um 
Mensageiro. Se você se interessa pelo assunto não deixe de participar 
da EBD todos os domingos às 5:30 PM 
 
Novo endereço – Família Luduwig e Cunha - 18498 Cattail Spring Dr 
Leesburg, VA 20176-6845 – 1 (703)777 - 2418. 
  
INTERCESSÃO 
 
 “Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições sejam em 
tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças.” 
Filipenses 4.6 
Oremos: 

• Por aquele que será o pastor de nossa igreja - Desafio 
• Pela saúde de nosso irmão Manuel Cunha e irmã Jerusa Soares. 
• Orlando, Nicole ,Vinicius para que Deus de o conforto neste 

momento de luto da família. 
• Pelo jovem Daniel Carlos Baptista (exército americano no 

Iraque) 
• Pela diretoria de nossa igreja e membresia 
• Pelos jovens e adolescentes de nossa igreja  
• Pela vida de nossos aniversariantes do mês 

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

corações sábios”. Salmo 90:12 
 
18- Igreja Batista da Liberdade em New York 
 
 
ESCALA DE PARTICIPAÇÃO NOS CULTOS DURANTE O MÊS 

 
10/31 - (quarta-feira) – Pr. José Augusto Nicolau (Igreja) 
11/02 - (sexta-feira) – Pr. José Augusto Nicolau (New Rochelle)  
                                              

PROGRAMAÇÕES DO 3º  ANIVERSÁRIO DA LIBER NY 
 

PR. JOSÉ AUGUSTO  NICOLAU –Já está entre nós este pastor 
querido e amigo desde 15/10 e, ficará até 07/11. Oremos por 
todas as programações que participará  e também pelas visitas 
que ele fará à membros de nossa igreja  e de nossa comunidade. 


