
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Biografia Missionária 
 

Eliana Neves dos Santos ‚ natural de Castro Alves, BA, nasceu em 
27 de fevereiro de 1963, filha de Orlando Lopes da Cunha e Adelina 
Santos da Cunha. 

Quando criança, freqüentava a igreja de sua avó e ali aprendeu a 
amar e a viver a vida cristã.  Mais tarde, freqüentando a classe de Boas 
Novas (evangelização de crianças), aprendeu um cântico que muito 
significou para a sua vida: "Posso Ser um Missionário". 

Aos 18 anos de idade, assistindo a uma concentração evangelística, 
aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador e uma grande alegria tomou 
conta de sua vida.  Então entendeu que, naquele momento, sua vida 
passava a ter um outro significado. 

Logo depois foi batizada e começou a trabalhar com grande alegria 
na igreja, dedicando-se à classe de crianças.  Como foi neste período 
que sentiu-se chamada para a obra missionária, resolveu cursar a 
Aliança Pró-Evangelização de Crianças (APEC), o que lhe deu uma ótima 
base para trabalhar na área infantil. 

Ao sentir que Deus a queria para realizar a sua obra de maneira 
mais efetiva, Eliana decidiu preparar-se melhor e decidiu cursar o IBER - 
Instituto Batista de Educação Religiosa no ano de 1986, formando-se 
em dezembro de 1989. 

Obedecendo à voz do Senhor que a chamava para missões, 
apresentou-se à JMM em 1991, sendo nomeada como missionária 
temporária para servir no Chile, seguindo em 08 de outubro de 1994, 
onde tem realizado um ótimo ministério na área de educação religiosa.  

No término do período como temporária, Eliana, sentindo a 
confirmação de Deus para a continuação do seu ministério neste campo 
tão carente, apresentou-se à Junta solicitando a sua efetivação.  Em 04 
de março de 1997, foi aprovada como missionária efetiva, continuando 
assim o seu ministério. 

Extraído do site da Junta de Missões Mundiais 

New York, 20 de fevereiro de 2005 – Ano II – Nº 22  
37-11 Crescent St., Astoria, NY 11101 - 718-956-4020 www.LiberdadeNY.org 

PRINCÍPIOS BATISTAS 

IV - A Igreja 

3. Suas Ordenanças  

O batismo e a ceia do Senhor 
são as duas ordenanças da igreja. 
São símbolos, mas sua 
observância envolve fé, exame 
de consciência, discernimento, 
confissão, gratidão, comunhão e 
culto. O batismo é administrado 
pela igreja, sob a autoridade do 
Deus triúno, e sua forma é a 
imersão daquele que, pela fé, já 
recebeu a Jesus Cristo como 
Salvador e Senhor. Por esse ato 
o crente retrata a sua morte para 
o pecado e a sua ressurreição 
para uma vida nova.  

A ceia do Senhor, observada 
através dos símbolos do pão e do 
vinho, é um profundo 
esquadrinhamento do coração, 
uma grata lembrança de Jesus 
Cristo e sua morte vicária na 
cruz, uma abençoada segurança 
de sua volta e uma jubilosa 
comunhão com o Cristo vivo e 
seu povo.  

O batismo e a ceia do Senhor, as 
duas ordenanças da igreja, são 
símbolos da redenção, mas sua 
observância envolve realidades 
espirituais na experiência cristã.  

Continua na próxima edição… 

É tempo de  
Missões Mundiais 

Missão: 
"Viabilizar a cooperação entre as 
igrejas batistas no cumprimento de 
sua missão como comunidade 
local"               
 
Tema: 
“Missões em um mundo sem 
fronteiras”  
 
Divisa: 
"E vindo, ele evangelizou paz a vós 
que estáveis longe, e paz aos que 
estavam perto; porque por ele ambos 
temos acesso ao Pai em um mesmo 
Espírito". 
Ef 2.17-18  
 
Hino Oficial: 
“Levante a Tua Voz e Anuncia” (536  
HCC) 
Letra: Myrtes Mathias e Música: 
Marcos Bernardes Gatz 
 

Missionária da Semana: 
  

 
Eliana Neves dos 
Santos La Banca e 
Guillermo La Banca  
Campo: Chile 
Cidade: Rancágua 
E-mail: 
labanca@ctcinterne
t.cl  

Motivos de Oração 
· Que mais pessoas se convertam ao 
Senhor Jesus, principalmente estas 10 
com quem estamos trabalhando;  
· Um terreno para construir um 
templo;  
· A ampliação do local onde nos 
reunimos. 
· Pelos “10 leprosos”, para que possam 
vir agradecer ao Senhor pela salvação: 
Jéssica, Gladys, Eduardo, Elisabeth, 
Silvia Dias, Liliam, Maurício, Cláudia e 
Cláudia.  
· Pelo Chile;  
· Pelos líderes evangélicos;  
· Por nós, para que Deus nos dê 
sabedoria.

  “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 

Hino Congregacional ..............................................................Congregação 

A DIO SEA LA GLORIA - 228 HCC 

Oração.........................................................................................Dirigente 

Palavra de Boas Vindas ...............................................................Dirigente 

Momento de Celebração ................................................... Grupo de Louvor 

ME GUSTA ESTAR EN TU CASA 

CELEBRAD A CRISTO, CELEBRAD 

CANTA AL SEÑOR 

Momento da Educação Religiosa ....................................MER. Silvana Rego 

Música Especial.................................................................... Jocilene Malas  

Dedicação de Dízimos e Ofertas .............................................Congregação 

MUSICA INSTRUMENTAL 

Momento de Adoração...................................................... Grupo de Louvor 

PORQUE EL VIVE – 137 HCC 

TU FIDELIDAD – 25 HCC 

Palavra..........................................................................Pr. Daniel Ledesma 

Momento para Reflexão .........................................................Congregação 

Oração Final e Bênção ..................................................Pr. Daniel Ledesma 

Música Final ......................................................................  Instrumental 

 
C O M U N I C A Ç Õ E S  

 
Quartas-Feiras - Reunião de oração e estudo bíblico às 8:00 PM. Venha e 
traga visitantes. Estamos estudando o livro de Filipenses. Não deixe de participar.  
 
Motivos de Oração: 
 
- Por Soraya Dunham que estará  submetendo a uma intervenção cirúrgica e 
também por sua família.  

EBD – Escola Bíblica Dominical – Todos os domingos às 10:00h.  
Sábado – Ensaio do Grupo de Louvor as 3:00 PM. Se você faz parte deste 
Grupo, não deixe de participar sua presenca é muito importante 
 

  
 

ANIVERSARIANTES DO MÊS 
 

“O Senhor te abençoe e te guarde.” Num. 6.24. 
 
Fevereiro,  01 – Gladis Luces 
Fevereiro,  19 -  Milene Olmo  
Fevereiro,  22 -  Beatriz Lima Silva  

 

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). Pegue a 
tabela da leitura na recepção. 

  
Baby Shower – Milena e Carlos – Dia 05 de março, na 
residência da família. 
 

Boletim – O nosso boletim é uma maneira de registrar nossa história. 
Guarde-o com carinho e cuidado. Ao final do ano, todos que 
apresentarem a coleção completa receberão uma menção honrosa. 

 

ESCALA DE SERVIÇO 

“E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e 
não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da 

herança, porque a Cristo, o Senhor, servis.” Colossenses 3:23 e 24 

 Hoje  Próximo domingo 

Dirigente do Culto João Rubens Soares Alberto Siqueira 
Cozinha Neuza e Solenir Elisanea e Wine  
Som Hélio e Kevin S Hélio e Kevin S 
Projeção Caroline e Kevin C Caroline e Kevin C 
Recepção Evanise e David Evanise e David 
 

Querido visitante - Su presencia es muy importante. Vuelva siempre! 
“ Yo me alegre con los que me decian: Vayamos a la casa del Senor.” 

Salmo 122:1  

Write 4 important characters in the beginning of the world:  
                                       “Garden of Eden” 
1-………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2-………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3-………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4-………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ATENÇÃO: Favor não atender ou deixar o seu telefone celular ligado durante a 
realização de qualquer atividade na Igreja. 

MEUS IRMÃOS: Nossa Igreja deseja a participacao de todos portanto, não deixe 
de usar o Dom que Deus lhe deu, seu talento e mesmo o conhecimento específico 
em alguma área. Você émuito importante. 
“Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forcas,....” 

Eclesiastes 9:11a 


