
 
  
 
 
 
 
 

 
New York  1o maio  2005                      Publicação da Igreja Batista da Liberdade em New York 

Ano I -  No 1   “Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.”      2 Coríntios 3.17 
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ounds of Liberty foi criado para trazer aos membros e amigos da nossa igreja 
aquelas novidades que fazem parte do nosso dia-a-dia e que desejamos 
compartilhar em família, para que em tudo demos graças a Deus. 

Esse é um espaço que você poderá usar para anúncios, convites, demonstração de 
talentos, gratidão, curiosidades, enfim, tudo que leve à edificação do corpo de 
Cristo: a Igreja! 

Não é por concidência que o primeiro exemplar nasce no Dia do Trabalhador, 01 de maio. É 
uma homenagem a todos os imigrantes que, um dia, deixaram sua terra natal, para 
trabalharem arduamente em busca da realização de seus sonhos.  

Tais quais diligentes imigrantes, devemos, como filhos de Deus, estar conscientes da nossa 
cidadania celeste, e atentos para proclamar a mensagem de salvação através de nosso 
trabalho e vidas, tal qual aprendemos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: “Convém 
que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia; a noite vem, quando 
ninguém pode trabalhar.” João 9.4           
                                                                                                                MER.Silvana Rego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome: João Rubens Soares 
Naturalidade: Cachoeiro do 
Itapemirim – ES – Brasil 
Time do coração: Botafogo 
Ano da Conversão:1982 
Versículo Preferido: Jo 3.16 
Hino Predileto:  495, CC 

Vitória nas Lutas 
Função na Igreja: Presidente 
Mensagem: A alegria no Senhor é 
a nossa força! 
Sonho: Ver a igreja do Senhor 
crescer e a família trabalhando 
nela.

 
 
Os "Mártires de Chicago" 
 

“No 1º de Maio de 1886, milhares de trabalhadores 
de Chicago (Estados Unidos da América), tal como de 
muitas outras cidades americanas, foram para a rua, 
exigindo o horário de oito horas de trabalho por dia. 

No dia 4 de Maio, durante novas manifestações, 
uma explosão serviu de pretexto para a repressão brutal 
que se seguiu, que provocou mais de 100 mortes e a 
prisão de dezenas de operários. 

Este acontecimento, que ficou conhecido como os 
"Mártires de Chicago", tornou-se o símbolo e marco para 
uma luta que, a partir daí, se generalizou por todo o 
mundo.”  
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“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que 

deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que 

nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.”

                                                       João 3.16
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PARA RESPONDER: 
 

1) Quem cortou o cabelo de Sansão? 
2) Quantas vezes e onde aparece na Bíbia 
          o nome cristão? 

 
PARA FICAR SABENDO: 

 
 Sinóticos = Síntese. Os três primeiros evangelhos 
são chamados de evangelhos sinóticos, pois 
sintetizam a vida de Jesus. 

 Apócrifos = Livros supostamente do Antigo Testamento, 
mas que não possuem embasamento para comprovar a 
autenticidade quanto a seu caráter profético. 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A VERDADEIRA ADORAÇÃO 
DO LIVRO DE TIAGO 

“Não pretendendo reduzir o conceito 
de adoração à poucas palavras, é 
certo que ela envolve a nossa 
experiência com Deus, seu caráter e 
natureza. A nossa atitude em resposta 
à iniciativa de Deus tem destaque e é 
delineada na carta de Tiago no 
capitulo 1 nos versos 26 e 27. 

A palavra religião neste texto é 
"threskos" e significa aquele que 
observa zelosamente sua adoração à 
Deus, tanto na forma (exterior) como 
na intenção do coração (interior). 
 
O irmão de Jesus aponta três 
características quanto a prática da 
verdadeira adoração. São elas: 
"refrear a língua", "visitar órfãos e 
viúvas em suas dificuldades" e "não se 
deixar corromper pelo mundo". 
Neste primeiro artigo quero 
desenvolver a primeira característica. 
O adorador deve estar sempre pronto 
para ouvir e tardio para falar (1:19), 
suas palavras devem ser coerentes 
com sua prática de vida (1:23), a 
perseverança nessas atitudes traz 
felicidade e realização (1:25) ele é 
perfeito varão (3:1). 

Não tropeçar nas palavras é tema 
desenvolvido com mais profundidade 
no cap. 3. 

Tiago cita os freios que são colocados 
na boca dos cavalos, para que 
obedeçam e sejam dirigidos 
"dominando a boca se domina todo o 
corpo" (3:3). Outro exemplo é do 
pequeno leme que dirige o destino de 
um grande navio(3:4), e terceiro o da 
fagulha que pode incendiar toda uma 
floresta (3:5).”               Jorge Rehder  

Continua no próximo número... 

Jerusa Soares e 
Silvana Rego, na 
Barnes &Nobles, 
onde participaram 
da noite de 
autógrafos e 
lançamento do 
Livro Write to be 
Heard, no qual 
foram publicados 
textos da autoria 
delas. Detalhe: 
em inglês. 
Parabéns!!!!!!!!!! 

23 de abril-05 - Entrega das credenciais de capelães. Veja quantos 
são membros da Liber-NY. A Deus sejam consagradas essas vidas! 


