
 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).  
QUERIDO VISITANTE – Sua presença é muito importante para nós. Volte 
sempre. 
MARQUE EM SUA AGENDA: Todos nós membros da Igreja  estaremos reunidos  no 
dia 28 de agosto de 2006 para o   “LIBERTY FAMILY DAY” . Não percam a oportunidade 
de estarmos juntos numa grande festa de comunhão. 

 
MISSÕES MUNDIAIS 

 
OCEANIA, Ásia, África, Europa e América 

NOSSO DESAFIO  
Estamos em meio de nossa campanha missionária e 
o nosso maior objetivo é que  nossa oferta seja algo 

que realmente tenha sentido de desafio. Alguns irmãos já dobraram e até 
triplicaram o seu alvo. 
Pode parecer diíicil e até memso muito alto o valor a ser ofertado mas, pense 
que a sua oferta estaáa fazendo a obra que você não pode ou seja, ir aos 
campos missionários levar a mensagem de salvação a tantos que ainda não 
ouviram falar de Cristo. São 4 continentes que a JMM manéem missionários 
mas, ainda resta um sem a presença marcante dos brasileiros. Quem sabe a sua 
oferta pode fazer uma grande diferença  para que a OCEANIA seja acançada 
pela nossa Junta de Missões Mundiais. Participe o privkiégio é  maravilhoso. 
 

 
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        Pr. Paulo Paiva                    Pr. Paulo Paiva 
Som                                Kevin Siqueira Kevin Siqueira 
Participação Especial    Pollyanna Soares Ivan Ludwig 
Recepção                        David  Carvalho João Rubens Soares 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Vivendo os seus sentimentos” 
                   Os sentimentos fazem parte de nossa natureza humana, são eles 
através das emoções que determinam grande parte de nossas decisões e 
escolhas, os sentimentos são responsáveis por decisões e atitudes erradas e 
certas. Muitas pessoas, por não conhecerem  a si próprias são tragadas pelos 
seus próprios sentimentos. São pessoas que não conseguem sair de um 
casamento mal sucedido, de relacionamentos truncados, de crises depressivas, 
de auto-estima baixa, do vício da fofoca, da sensação de perseguição, do 
alcoolismo, da sensualidade fornicuá, da mentira, do ódio, do rancor e tantos 
outros comportamentos, atitudes e relacionamentos que nem convém 
lembrarmos ou escrevermos. No entanto, pessoas que possuem um bom grau 
de conhecimento próprio sabem administrar seus sentimentos e com isso 
conseguem viver adequadamente nos seus casamentos, na vida profissional, nos 
seus relacionamentos, na sua conduta perante a sociedade e consigo próprio. 
Quando olhamos o texto bíblico percebemos que os personagens contidos ali 
foram beneficamente ou maleficamente influênciados por seus sentimentos, 
lembramos de Abraão, de Jacó, de sua mãe Rebeca, de Gideão, de Sansão, de 
Davi, de Absalão, de João, de Pedro, de Paulo, de Timóteo e tantos outros, que 
deixaram para nós lições de suas experiências de vidas, de seus defeitos e 
qualidades. Isso nos faz pensar, o quanto Deus é maravilhoso, pois Ele nos 
conhece, assim como conhecia cada uma dessas pessoas e mesmo conhecendo 
não cessou de abençoar, de dirigir, de instruir e de amar. Não podemos também 
esquecer que este mesmo Deus tão maravilhoso e amoroso, não deixou de 
castigar e punir àqueles que não souberam aprender com os seus defeitos e 
sentimentos, que não deram ouvidos à Sua voz e que por isso, amargaram sua 
destruição e inutilidade. Os sentimentos são tão importantes e determinam a 
nossa jornada de vida, que num episódio triste das escrituras foram eles que 
levaram Jesus Cristo à cruz do Calvário, pois a multidão estava sedenta de 
sangue, de ó olheram Barrabás, um assassino ao 
invés de Jesu to bíblico em João 18:33-40. 
                   seus sentimentos sejam puros para 
com todos a ara com você próprio. Se você tem 
algum probl , peça ajuda, vá em busca de 
crescimento erá dar vitórias em sua vida e você 
também pode el e perfeita Vontade Deus”. 

“Não ande m tudo, porém, sejam conhecidas, 
diante de D ração e pela súplica, com ações de 
graças. E a  o entendimento, guardará o vosso 

risto Jesus.”  (Fp.4:6-7) 
Pr. Paulo Paiva 

ATIVIDADES PERMANENTES 
Escola Bíblica Dominical – 05:30 pm 
Culto Dominical – 07:00 pm 
Culto de Oração e Estudo Bíblico – Quarta-feira 8:00 pm  
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês 
Assembléia Geral – Todo 2º sábado do mês às 8:00 pm 
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  “Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há l
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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...............................................................Instrumental 
Oração Inicial............................................................Pr. Paulo Paiva 
Hino Congragacional......................................Regente e Congregação        
          Porque Vivo Está – 137 HCC (português, español & English) 

 
COMUNHÃO E CONFRATERNIZAÇÃO 

 
Boas-Vindas...............................................M.M. Jocilene Ayres Malas 
Música Especial..................................................... Solista do NYACK 

Jasmine Fuentes 
Mezzo-soprano 

Palavra sobre NYACK...............................................Alunos do NYACK 
Musica Especial do NYACK......................................................Solista 

Marita Ramos 
Soprano 

 
DEDICAÇÃO  E GRATIDÃO 

 
Dedicação de Dízimos e Ofertas,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...,,,,,,,,,,, Congregação 
Música Instrumental..........................................Violonista do NYACK                 

Maurice Sarava. 
Oração de Gratidão............................................... Gregory Machado 

 
INTERCESSÃO 

 
Momento de Intercessão,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Pr. Paulo Paiva 

 
ADORAÇÃO 

 
Cântico Congregacional……..................Liber NY Worship & Praise Team 

Vem, Esta é a Hora da Adoração (português, español & English) 
 

ENSINO 
 

Mensagem................................................................Pr. Paulo Paiva 
"Quem é Jesus Cristo?" 

João 14:6 
Música Especial......................................................Solista do NYACK 

Brightnie Jones 
Soprano 

 
ENCERRAMENTO 

Palavra Pastoral.........................................................Pr. Paulo Paiva 
Oração Final e Benção................................................Pr. Paulo Paiva 
Música Final........................................................Violinista do NYACK 

C O M U N I C A Ç Õ E S  

Quartas-Feiras - Culto de Oração e Estudo Bíblico às 8:00 PM. Venha e 
traga visitantes. Estamos estudando o Livro de Colossences. 
Classe de Discipulado – Toda quarta-feira, às 7:00 PM. 

Sextas-feiras – Núcleo de oração e estudo Bíblico em New Rochelle às 
8:00PM  
Liber Worship & Praise Team – Ensaio domingo, às 4:00 PM, na 
Igreja. 
Escola Biblica Dominical  – Todos os domingos, às 5:30 PM. Classes 
para todas as idades. Seja pontual! 
INTERCESSÃO– Pelo momento que estamos vivendo que é a escolha 
daquele que será o  Líder Espiritual da Igreja. Que Deus esteja nos direcionando 
e também a comissão que está trabalhando nesse sentido. Por cada membro da 
Igreja  afim de que estejamos unidos nas decisões a serem tomadas.  Pela 
saúde da irmã Neusa Tinoco Vieira, pelos jovens e Adolescentes de nossa Igreja 
e pelo pastor interino Paulo Paiva e sua esposa Alceir. 

 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABRIL 
 

“O Senhor te abençoe e te guarde...”  Num. 6:24a  
  05 -  Alceir Paiva 
  06 -  Luiz Mauro Junior 
  08 -  Orival Canhedo 
  13 -  Ana Conceição 
  14 -  Sandoval Magno de Carvalho 
  25 -  Elizania Rodrigues Garcia 

         26 -  Maria de Fátima Lacerda 
 

ASSISTÊNCIA SOCIAL -Se você deseja participar desta obra em sua 
Igreja, procure as irmãs Solenir Machado e Vânia Ludwig que elas orientarão em 
como contribuir. 

WEBSITE DA IGREJA – Nosso website tem em média 600 visitantes por mês 
(gerando  6,000 hits) e recebemos aproximadamente 5 correspondências 
eletrônica por semana entre pedidos de oração, perguntas e mensagens no livro 
de visitas.Visite e divulgue nosso website www.liberdadeNY.org! 

CELULAR – Mantenha-o desligado durante as programações realizadas na Igreja. 

 
PARA MEDITAR 

 
“Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para 
ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em 
justiça;” 
 

II Timóteo 3:16 


