
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

IGREJA EM UM MUNDO GLOBALIZADO 

 
Globalização é o nome dado ao processo de integração mundial, que se 

intensificou nos últimos anos, a partir da liberação econômica dos países, da 
concorrência estrangeira, e da abertura ao fluxo internacional de bens, serviços 
e capitais. 

O mundo sem fronteiras é resultado, dentre outros fatores, das recentes 
evoluções das tecnologias da informação (computador-internet, telefone celular, 
tv a cabo e via satélite) que contribuem, decisivamente, para a crescente 
homogeneização cultural, permitindo que a atual geração de nossos filhos 
testemunhe uma integração global sem precedentes na História, dos mais 
distantes pontos da Terra. 

Em um mundo sem fronteiras, no qual está inserida a Igreja Batista da 
liberdade em Nova York, empresas instalam suas fábricas em qualquer lugar do 
mundo, onde existam melhores vantagens de mão-de-obra e de matéria-prima 
baratas. Os produtos não têm mais nacionalidade definida. Um carro de uma 
marca dos EUA, com peças fabricadas no Japão, é projetado na França, montado 
no Brasil e vendido no mundo todo! 

Um mundo sem fronteiras! São as leituras deste impressionante cenário 
mundial no qual a Igreja Batista da Liberdade em Nova York se encontra, quer 
queira ou não, que nos levam a repensar a visão, a missão, os valores, as 
estratégias, o âmbito e os recursos de que disporemos, para cumprir com 
fidelidade o chamado do Senhor para esta igreja. Quais as reais conseqüências 
da globalização na vida da Igreja? Quais e como enfrentar as conseqüências, nas 
nossas próprias casas, das perdas dos referenciais morais, espirituais e éticos? 
Que devem os crentes saber e como refletir estratégias que preservem os 
eternos e sagrados valores da Família, da Igreja e do Estado! 

As mensagens que nos propusemos a pregar aqui, durantes esses dias de 
passagem para Los Angeles, onde temos compromisso de formatura em um 
Doutorado em Teologia, se propõem a conduzir os cristãos a pensar seriamente 
na realidade deste “Mundo Sem Fronteiras”! Quanta responsabilidade dos 
homens e mulheres de Deus, na construção de um novo tempo cujos valores e 
princípios do Senhor sejam preservados.  

Que o Senhor use esta igreja, santa, amável, para a concretização dos 
sonhos dEle para bem de nossos filhos, famílias, da própria igreja e cidade de 
Nova York para este tempo.  

Amém! 
Pr. Eli Fernandes de Oliveira 

Igreja Batista da Liberdade em São Paulo 

New York, 22 de maio de 2005 – Ano II – Nº 34 
37-11 Crescent St., Astoria, NY 11101 - 718-956-4020 www.LiberdadeNY.org

V - Nossa Tarefa Contínua 

8. Educação Cristã  

A fé e a razão aliam-se no 
conhecimento verdadeiro. A fé 
genuína Procura compreensão e 
expressão inteligente. As escolas 
cristãs devem conservar a fé e a 
razão no equilíbrio Próprio. Isto 
significa que não ficarão satisfeitas 
senão com os padrões acadêmicos 
elevados. Aolmesino tempo, 
devem proporcionar um tipo 
distinto de educação  a educação 
infundida pelo espírito cristão, com 
a perspectiva cristã e dedicada aos 
valores Cristãos.  

Nossas escolas cristãs têm a 
responsabilidade de treinar e 
inspirar homens e mulheres para a 
liderança eficiente, leiga e 
vocacional, em nossas igrejas e no 
mundo. As igrejas, por sua vez, 
têm a responsabilidade de 
sustentar condignamente todas as 
suas instituições educacionais.  

Os membros de igreja devem ter 
interesse naqueles que ensinam 
em suas instituições, bem como 
naquilo que estes transmitem. Há 
limites para a liberdade 
acadêmica; deve ser admitido, 
entretanto, que os professores das 
nossas instituições tenham 
liberdade para a erudição criadora, 
com o equilíbrio de um senso 
profundo da responsabilidade 
pessoal para com Deus, a 
verdade, a denominação e as 
pessoas a quem servem.  
A educação cristã emerge da 
relação da fé e da razão, e 
exige excelência e liberdade 
acadêmicas que são tanto reais 
quanto responsáveis. 
Continua na proxima edição... 

  “Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.” 
2 Coríntios 3.17 

Kids                 
Respond the 

following: 

 

 

 

1) What is the meaning of the 

Prophet Books names? 

____________________________ 

____________________________

____________________________ 

____________________________ 

____________________________

____________________________ 

____________________________ 

____________________________

____________________________ 

 

Profa. Jerusa Soares 

Compartilhe sua fé  - Convide! 
 

GREATER NEW YORK 
Billy Graham Crusade 

Flushing Meadows Park 
Junho 24, 25 e 26 



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

 

ABERTURA 

Música Inicial.................................................................. Teclado 

Hino Congregacional ...............................Regente e Congregação 

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

CELEBRAÇÃO 

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

Cânticos de Louvor.....................Liber NY Praise &Worship Team 

DEDICAÇÃO 

Dedicação de Dízimos e Ofertas .................  Hino Congregacional 

Momento de Educação Religiosa ......................MER Silvana Rego  

ADORAÇÃO 

Cânticos de Adoração................Liber NY Praise & Worship Team 

CONSAGRAÇÃO 

Consagração da Diretoria................ Pr. Eli Fernandes de Oliveira 

Mensagem Musical ..............................MM. Jocilente Ayres Malas 

ENSINO 

Mensagem .....................................  Pr. Eli Fernandes de Oliveira 

Celebração da Ceia Memorial .......... Pr. Eli Fernandes de Oliveira 

Hino Congregacional ...............................Regente e Congregação 

Oração e Bênção ............................  Pr. Eli Fernandes de Oliveira 

Música Final .................................................................... Teclado 

 

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 Romanos. Não deixe de 
participar.  

MOTIVOS DE ORAÇÃO 
Gratidão                                 Intercessão 
Pela vida de Soraya Dunham Pela diretoria da igreja 
Pela comunhão da Igreja Pelas bênçãos alcançadas

 Pela vida do Pr. Eli Fernandes 
por nossa Igreja     Pela Cruzada Billy Graham 

 

Escola Bíblica  Dominical  – Todos os domingos às 10:00h. Classes para 
todas as idades. A escolha do aluno modelo da EBD será feita ao final do 
trimestre, assim, todos teremos maior tempo para cumprimento das tarefas. 
Aproveite e participe!  

Ensaios Grupo de Louvor -  sábados às 3:00 PM. Se você 
faz parte desse   grupo,  não deixe de participar. 
 

ANIVERSARIANTES DO MÊS 
 

 “O Senhor te abençoe e te guarde” 
                                                        Num. 6.24. 27 
04 – Efraim Albrecht                23 – Henrique Ludwig e Joseph Vaughan 
17 – Maria Eugenia (Bia)         25 – Dora Francisco 
19 – Alberto Siqueira               27 – Monica Martins 
  

Parabenizamos o casal Neusa e Sebastião Veira por 28 anos de 
vida conjugal completados essa semana.  
Para os casais: “O casamento não é uma atração eterna entre 
dois indivíduos, mas um chamado para que duas  pessoas 
testemunhem o amor divino.” Henri Nouwen 

 
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).  

 
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       Lídia Lacerda Jerusa Soares 
Cozinha                         Solenir, Neusa, Sebastiao Elisanea, Dorinha 
Som                               Kevin Siqueira Kevin Siqueira 
Projeção                      Caroline e Kevin C     Caroline e Kevin C 
Recepção                      Evanise Evanise 

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

FUNDO PRÓ TEMPLO. “Cada um contribua segundo propôs no seu 
coração; não com tristeza, ou por necessidade; porque Deus ama ao que dá 
com alegria.”  II Corintios 9.7.  Os valores desse fundo não serão 
utilizados para nenhuma outra finalidade, a não ser a compra do 
templo. 
 

QUERIDO VISITANTE – Sua presença é muito importante para nós! 
Agredecemos a presença do Pr. Eli Fernandes. Deus o abençoe, querido pastor! 

“ Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor.”  Salmo 122:1 
 

HOMENS – Não se esqueçam, corram para a reunião que vocês terão na 
próxima quinta- feira na casa do irmão Manuel Cunha às 8:00 pm.         
160-41 Highland Avenue – Jamaica – NY 


