
 Pr.  Jairo Monteiro, tem sido motivo de grande 
alegria para nós a sua presença junto a nós, bem 
como sua participação em nosso culto dominical . 
A nossa oração sempre é que bênçãos dos céus 
sejam derramadas constantemente em sua vida, de 
sua família e no seu ministério . 

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 Siqueira                Kevin Chan                      
Projeção         Anthony Soares               Anthony Soares               
Recepção         Pollyanna Soares                             
Contagem/Hoje                  Fatima, Jerusa, Sotiris 
Contagem/Proximo Dom   Fatima, Jerusa, Sotiris  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

NOSSO CULTO A DEUS 
 

Pr. Eli Fernandes de Oliveira, Th.D. 
 

Uma criança perguntou ao pai: “o que significa cultuar?” O pai, prontamente 
respondeu: “Cultuar é ir à Igreja e escutar os sermões”. Infelizmente, uma boa 
parte dos cristãos, freqüentadores das igrejas, responderia da mesma maneira. 
Deus,porém, está à procura de “verdadeiros adoradores que o adoram em 
espírito e em verdade” João 4:23. Quando os fariseus e escribas acusavam os 
seguidores de Jesus de desprezarem a tradição dos anciãos, o Mestre citou, como 
resposta, o que diz o profeta Isaías no capítulo 29 do livro que leva o seu nome, 
verso 13: “ Por isso o Senhor disse: Pois que esse povo se aproxima de mim, e 
com a sua boca e com seus lábios me honram, mas tem afastado para longe de 
mim o seu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamento de 
homens, aprendidos de cor...”É a constatação da possibilidade de religiosos 
oferecerem culto a Deus que não o agrade. A citação feita por Jesus no evangelho 
Marcos, capítulo 7:6-8 “...Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipÓcritas, como 
está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de 
mim.Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. 
Vós deixais os mandamentos de Deus e vos apegais à tradição dos homens. 
Percebe-se, que cultuar a Deus, requer do adorador e servo, uma atitude que 
reflita consciência de dever na administração de sua vida espiritual e da 
comunhão com Deus, tanto no culto público, como no individual. Isso é mordomia 
do culto. Mordomia, no conceito bíblico, é o reconhecimento de que tudo quanto 
somos e temos pertence a Deus e que a nós foi entregue apenas para que 
administremos e o façamos bem – a vida, o corpo, os dons, os bens materiais, 
etc. A responsabilidade no cultivo da comunhão com Deus, para o crescimento 
espiritual, nos conduz ao privilégio do contato consciente com Ele. Suspira a 
corça pelas correntes de águas, assim, por Ti,  ó Deus, suspira minh alma” 
(Salmo 42:1). “Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente; a 
minha alma tem sede de Ti; o meu corpo Te almeja...” (salmo 63:1). “ Buscarei, 
pois, Senhor, a Tua presença” (Salmo 27:8). Evidenciemos a seriedade de 
mordomos de Jesus Cristo, através da perseverança na doutrina, na comunhão, 
do partir do pão, nas oraçõe e na contribuição, espressão de generosidade, onde 
os membros do corpo de Cristo devolvem a Deus o que Ele lhe dá, em um 
verdadeiro culto de louvor adoração a Deus, o real dono de todas as coisas. 
 

 
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 
 
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês 
 
Assembléia Geral – Todo 2º domingo do mês às 4:30 pm 
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www.LiberdadeNY.org 

  “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                                                            Trio Instrumental  
Oração Inicial                                                                   Sotiris Malas 
 Leitura Bíblica Congregacional                                          Congregação 
 

Um Só Coração e Uma Só Alma - Leitura 556 HCC 
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 
 

Um Só Rebanho - 574 HCC 
Boas-Vindas                                                           M.M. Jocilene Malas 
Palavra Sobre Ofertas  
Hino Missionário                                               Regente e Congregação 
 

As Boas Novas Anunciai -  O Zion, Haste  - 541 HCC 
Campanha Do Ano De 2008                                             Jerusa Soares 
 

TEMA 
“Vivendo os planos de Deus” 

 
DIVISA 

“Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor; 
planos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança.” 

Jeremias 29:11 
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 
 

Nossa Fé Jesus Contemplará - 338 HCC (1ª estrofe) 
Dedicação de Dízimos e Ofertas                               M.M. Jocilene Malas 
Oração de Gratidão e Consagração                    Maria de Fátima Lacerda 
Cânticos                                                                M.M. Jocilene Malas 

Toma O Teu Lugar 
Coração Igual Ao Teu 

 
Apresentação do Pr. Visitante e Oração                    João Rubens Soares 
Mensagem                                                                Pr. Jairo Monteiro  
Palavras Finais                                                Maria de Fátima Lacerda 
 

Finda-Se Este Dia - 269 HCC 
 

Oração Final e Benção                                                Pr. Jairo Monteiro  
Música Final                                                             Trio Instrumental 
 
 

TRIO INTRUMENTAL: 
Pollyana Soares – piano/ Kevin Siqueira – violino/Caroline Soares – cello 

Piano: M.M. Jocilene Ayres Malas 
Regência: Jerusa Soares 

 

COMUNICAÇÕES 

ATENÇÃO 
 Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos. 

                  
                       
INTERCESSÃO 
“Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em 
que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o 
teu Deus, são ouvidas as tuas palavras; e eu vim por causa das tuas 
palavras.” Daniel 10:12 
Oremos: 
*Por aquele que será o pastor de nossa igreja – Desafio 
*Por  Hannah, filhinha do Pr. David e de Ronize Paszkiewicz, 
*Pela saúde de nosso irmão Manuel Cunha e irmã Jerusa Soares 
*Pelo jovem Daniel Carlos Baptista (exército americano no Iraque) 
*Pela diretoria da nossa igreja e membresia 
*Pelos jovens e adolescentes de nossa igreja  
*Pela vida de nossos aniversariantes do mês 
*Pelo Pr. Julio Quirino e família missionários no Quênia -  Importante 
               

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO 

 “Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos 
corações sábios”. Salmo 90:12 
DIA 17 – Casamento João Rubens & Jerusa 
DIA 18 -  Jerusa Pinto Soares 
DIA 20 – Vania Luduwig Cunha 
DIA 30  - Silvana Olintho Canhedo 
 
 
  

QUARTA-FEIRA  
 

As palavras do apóstolo Paulo em sua carta as 
Filipenses foram:” 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 
Venha participar deste culto e você verá o quanto será 
especial para sua vida, a vida de sua família e 
conseqüentemente a vida de sua igreja. Vamos deixar 
as nossas inquietações aos pés da cruz. 


