
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

“ORAI SEM CESSAR.” 
 I Tessalonicenses 5.17 

arece difícil orar todo o tempo, 
mas é isso que a Bíblia nos 
ensina. Podemos ter momentos de 
oração a sós com Deus ao 

levantar ou ao deitar, ou com parceiros 
de oração, ou ainda cultos de oração no 
meio da semana, mas ainda é pouco. 
Quanto perdemos por não estarmos 

ligados a Deus todo o tempo em oração em palavras e pensamentos.  

O cartaz da cruzada nos convida: Pray! Você tem realmente 
orado para que as noites de pregação da Palavra de Deus sacuda a 
cidade de New York? Tem orado para que os nomes na sua lista da 
Operação André aceitem seu convite para ouvir a mensagem salvadora 
do evangelho que o Rev. Billy Graham estará proclamando? Tem orado 
por ele? Billy Graham está com a saúde bem abalada. Sofre do mal de 
Parkinson, fadiga crônica, perda acentuada da visão e audição. Sua 
equipe pede orações. Talvez seja a última cruzada da vida dele. 

Você pode estar se perguntado como poderá participar da 
cruzada, o cartaz está ali para lembrar-lhe: Pray! Isso você pode e 
deve fazer! Marque horários específicos para isso. Não deixe nada 
demover-lhe desse propósito. Ore enquanto caminha. Por falar nisso, 
um método maravilhoso que tem resultado em muitas conversões é o 
ANDAR ORANDO. Vá com outro irmão, ou mesmo sozinho, fazer uma 
caminhada na sua vizinhança, ou na rua onde moram aqueles que você 
gostaria que fossem à cruzada, e interceda por pessoas que estão atrás 
das portas. Deus sabe quem elas são. Ele quer ouvir o seu clamor. 
Clame! Oremos sem cessar, oremos uns pelos outros, a oração de um 
justo pode muito em seus efeitos, nos diz a Palavra de Deus! 

Que o Senhor a todos abençoe é a minha oração! 

Silvana Rego 
Ministra de Educação Religiosa 

Igreja Batista da Liberdade em New York 
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V - Nossa Tarefa Contínua 

9. A Autocrítica  

Tanto a igreja local quanto a 
denominação, a fim de 
permanecerem sadias e 
florescentes, têm que aceitar a 
responsabilidade da autocrítica. 
Seria prejudicial às igrejas e à 
denominação se fosse negado ao 
indivíduo o direito de discordar, ou 
se fossem considerados nossos 
métodos ou técnicas como finais 
ou perfeitos. O trabalho de nossas 
igrejas e de nossa denominação 
precisa de freqüente avaliação, a 
fim de evitar a esterilidade do 
tradicionalismo. Isso especial-
mente se torna necessário na área 
dos métodos, mas também se 
aplica aos princípios e práticas 
históricas em sua relação à vida 
contemporânea. Isso significa que 
nossas igrejas, instituições e 
agências devem defender e 
Proteger o direito de o povo 
perguntar e criticar constru-
tivamente.  

A autocrítica construtiva deve ser 
centralizada em problemas 
básicos, e assim evitar os efeitos 
desintegrantes de acusações e 
recriminações. Criticar não 
significa deslealdade; a crítica 
pode resultar de um interesse 
profundo no bem-estar da 
denominação. Tal crítica visará o 
desenvolvimento e a maturidade 
cristã, tanto para o indivíduo 
quanto para a denominação.  

Todo grupo de cristãos para 
conservar sua produtividade, terá 
que aceitar a responsabilidade da 
autocrítica construtiva.  

 

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

Kids                 
Respond the 

following: 

 

 

 

 

What were the messages about 

Jesus in the Old and New 

Testament? 

____________________________ 

____________________________

____________________________ 

____________________________ 

____________________________

____________________________ 

____________________________ 

____________________________

 

Ore em todo o tempo! 
 

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 

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

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

COMUNHÃO E CONFRATERNIZAÇÃO 

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

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

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

CELEBRAÇÃO 

Cânticos e Hinos.............. …......Liber NY Praise & Worship Team 

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

GRATIDÃO 

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

Música Instrumental ..............................................Cintia Macedo 

Palavra de Gratidão.........................................MM Jocilene Malas 

Solo - Minha Vida em tuas Mãos..................... MM Jocilene Malas 

Oração de Gratidão .................................................Evanise Chan 

ADORAÇÃO 

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

ENSINO 

Mensagem ..............................................  Pr. Luiz Paulo Dunham 

Oração e Bênção .....................................  Pr. Luiz Paulo Dunham  

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 - Pela bênção alcançada por nossa ministra de música Jocilene  
Malas. Pela recuperação da pequena Esther Olmo. 
Intercessão - Pela diretoria da igreja. Pela comunhão da Igreja. Pela vida 
do Pr. Billy Graham. Pelas pessoas da nossa lista da Operação André. 
     

 

Escola Bíblica  Dominical  – Todos os domingos às 10:00h. Classes para 
todas as idades. Faltam apenas quatro domingos, para conhecermos o aluno 
modelo da EBD. Ainda dá tempo para concorrer. É só se esforçar mais um 
pouquinho. 

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

ANIVERSARIANTES DO MÊS - JUNHO 
 

 “O Senhor te abençoe e te guarde”              
Num. 6.24. 27 

04 – Anthony Soares                29 – Casamento: Celsino e Cecília 
08 – Scott Machado          
16 – Winifred Camargo                
  
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       Jerusa Soares Luiz M. Machado 
Cozinha                         Elisanea, Dorinha Bia e Suzi 
Som                               Kevin Siqueira Kevin Siqueira 
Projeção                      Caroline e Kevin C     Caroline e Kevin C 
Recepção                      Evanise e David Evanise e David  
 

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! 
“ Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor.”  Salmo 122:1 
 
 
CRUZADA BILLY GRAHAM – Curso de Vida Cristã e Testemunho. Se você 
perdeu alguma aula (ou mesmo todas) da série de quatro, ainda há última 
oportunidade para completá-la antes da cruzada e participar como conselheiro:  
 
Saturday, June 4 -10:00AM – Noon - Montclair Community Church 
143 Watchung Avenue - Montclair, NJ 07043 - 973-746-0042 
 
Saturday, June 11- 10:00AM - Noon - Evangel Church 
39-20 27TH Street, Long Island City, NY 11101 - 718-361-5454 
 

 

BERÇÁRIO – Você já visitou o berçário? Está ficando lindo! Se você 
deseja trabalhar com as crianças de 0 a 3 anos, favor procurar a MER. 
Silvana Rego. É um grande privilégio poder falar como Jesus: “Deixai 
vir a mim os pequeninos.” 


