
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).  
MARQUE EM SUA AGENDA: Todos nós membros da Igreja  estaremos reunidos  no dia 
26 de agosto de 2006 para o   “LIBERTY FAMILY DAY” . Não percam a oportunidade de 
estarmos juntos numa grande festa de comunhão. 

 
ESCALA DE SERVIÇO 

 Hoje  Próximo domingo 

Dirigente do Culto             Pr. Paulo Paiva               Pr. Paulo Paiva 
Som                                     Kevin Siqueira Kevin Siqueira 
Recepção                             Alberto Siqueira Cecília Dasilva 
Projeção       Caroline Soares      Lídia Lacerda    
              ESCALA  MINISTÉRIO DE MÚSICA, ADORAÇÃO E ARTES 

 Hoje  Próximo domingo 
Música Inicial                     Luiz Mauro Junior           Even Teixeira  
Música Dízimos                  Kevin Siqueira                Pollyanna Soares 
Música Final                       Luiz Mauro Junior            Even Teixeira 
Solo                                    MM Jocilene Malas           Gregory Machado 
Piano (Cânticos e Hinos)          M.M. Jocilene Malas         M.M. Jocilene Malas 
Regência                            Jerusa Soares                 Jerusa Soares 
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“O amanhã” 

                   
                   Vou-lhe fazer uma pergunta! 
                   O que você espera da vida e do amanhã? 
                   Essa é uma pergunta que sempre ouvimos e também fazemos à 
muitas pessoas, porém, são poucos os que sabem o que irão fazer amanhã, ou os 
que esperarão pelo o amanhã. É interessante notar que a nossa vida atual é uma 
correria, é como se a vida não coubesse dentro das 24 horas que temos, no Brasil 
inclusive tem um banco que o seu lema é: “Aberto 30 horas”, na semana passada 
também saiú na internet e nos meios de comunicação que “estudiosos” verificaram 
e chegaram a conclusão que está errado a contagem do dia em 24 horas. É como 
se todo o mundo estivesse correndo atrás de algo, mas sem poder alcançá-lo. Isso 
leva as pessoas a viverem somente “o aqui e o agora”, a não planejarem suas 
vidas e a não projetarem os seus futuros, é claro que temos um alerta do Senhor 
Jesus quanto a não ficarmos ansiosos quanto ao dia de amanhã, Mt.6:25-33, 
porém o que Jesus nos diz é para não ficarmos ansiosos, pois a ansiedade tira-nos 
a paz e inverte as nossas prioridades. 
                   Na Palavra de Deus têm vários textos bíblicos que nos ensinam que 
devemos planejar e objetivar o amanhã, porém, sempre colocando Deus nestes 
projetos, mas o que nos chama mais a atenção, é que em sua maioria eles 
abordam o tema do amanhã com Deus, no Seu Reino e na Sua presença. Isso nos 
leva a pensar que nossas vidas aqui neste mundo, têem que estar sendo 
construídas para estarem com Ele na eternidade, é esse o nosso amanhã e é o que 
nos espera. Nossas vidas devem ser o espelho exato de Jesus no mundo; em 
nossas atitudes, no nosso caminhar, em nossas palavras e no nossos desejos. Não 
podemos viver, como se não houvesse para nós um amanhã, como se nossas vidas 
fossem desassociadas da eternidade, como se chegando lá no céu, eu iria ser outra 
pessoa, como se minha vida aqui na terra não tivesse nenhuma relação ou 
influência com a minha eternidade e com o meu amanhã. Meu querido irmão e 
amigo, hoje é dia de ceia do Senhor, dia onde simbolizamos à aliança que o Senhor 
Jesus fez com cada um de nós e o dia onde renovamos nosso compromisso com a 
sua morte, sua ressurreição e com a nossa vida eterna, por isso, reveja e reavalia-
se em suas atitudes, seus desejos, seus anseios, suas palavras e coloque toda sua 
esperança na redenção eterna e que sua vida presente, neste mundo, espelhe essa 
redenção e este amanhã. 

“Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas; antes, segue a justiça, a 
piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. 
Toma passe da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a 

boa confissão perante muitas testemunhas.” (1Tm.6:11-12) 

ATIVIDADES PERMANENTES 
Escola Bíblica Dominical – 05:30 pm 
Culto Dominical – 07:00 pm 
Culto de Oração e Estudo Bíblico – Quarta-feira 8:00 pm 
Núcleo de Estudo Biblíco (New Rochelle) – Sexta-feira 8:00 pm 
Culto Jovem – Todo ultimo domingo do mês às 7:30 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 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                                                        Luiz Mauro Machado Jr. - piano 
 

Oração                                                              Manuel Cunha 
 

Hino Congregacional                                                         Regente e Congregação 
Doxology -  514 BH 

 

Boas-Vindas e Comunhão                                                              Pr. Paulo Paiva 
 

Cânticos                                                              Liber NY Worship & Praise Team 
Shout To The Lord(Aclame Ao Senhor) 

I Just Want To Be Where You Are(Eu Só Quero Estar Onde Estás) 
 

Momento Cívico                                                               Gregory Machado – ten. 
National Anthem 

Momento de Intercessão pelos EUA                                                Pr. Paulo Paiva 
Hino Congregacional                                                         Regente e Congregação 

America The Beautiful – 489 BH 
 

Dedicação de Dízimos e Ofertas                                                     Pr. Paulo Paiva 
 

Música Instrumental                                                          Kevin Siqueira - violino 
 

Oração de Gratidão                                                                João Rubens Soares 
 

Mensagem                                                                                    Pr. Paulo Paiva 
APENAS UMA PALAVRA 

Mateus 8:5-13 
 

Mensagem Musical                                              M.M. Jocilene Ayres Malas – sop. 
Amazing Grace 

 
Celebração da Ceia Memorial                                                         Pr. Paulo Paiva 
Distribuição do Pão                                                Adolescentes Nascidos nos EUA     

Sthephanie Machado, Pollyana Soares, Kevin Chan, Kevin Siqueira 
 
Hino Congregacional                                                         Regente e Congregação 

Jesus, Keep Me Near The Cross (Quero Estar ao Pé da Cruz) 
 97 BH 1ª e 2ª estrofes 

Distribuição do Vinho                                             Adolescentes Nascidos nos EUA     
Sthephanie Machado, Pollyana Soares, Kevin Chan, Kevin Siqueira 

Hino Congregacional                                                         Regente e Congregação 
Jesus, Keep Me Near The Cross (Quero Estar ao Pé da Cruz) 

97 BH  3ª e 4ª estrofes 
Hino Congregacional                                                         Regente e Congregação 

Battle Hymn  ( Já Refulge a Glória Eterna) – 488 BH 
 
Palavra Pastoral e Avisos                                                               Pr. Paulo Paiva 
 

Oração Final e Benção                                                                   Pr. Paulo Paiva 
 

Música Final                                                          Luiz Mauro Machado Jr. – piano 
 
 
Piano: M.M. Jocilene Ayres Malas                                                                              Regência: Jerusa Soares 
Baixo: José Brasil                                                                                                  Projeção: Caroline Soares 
Bateria: Kevin Chan                                                                                                      Som: Kevin Siqueira 

COMUNICAÇÕES 

Segunda-Feira -   Dia 03 de julho, Encontro das Mulheres na 
casa da irmã Solenir Machado às 8:00 PM. 
Quartas-Feiras - Culto de Oração e Estudo Bíblico às 8:00 PM. Venha 
e traga visitantes. Estamos estudando o Livro de Colossenses. 
Quinta-feira – Dia 06 de junho de 2006, reunião do Conselho 
Admninistrativo às 8:00 PM da residência do irmão Manuel Cunha 
Sextas-feiras – Núcleo de oração e estudo Bíblico em New Rochelle às 
8:00PM. 
Assembléia Admistrativa - Dia 12 de junho de 2006 às 8:00 PM na 
Igreja.  
Classe de Discipulado – Todos os domingos , às 5:30 PM. 
Liber Worship & Praise Team – Ensaio domingo, às 4:30 PM. 
Escola Biblica Dominical  – Todos os domingos, às 5:30 PM. Classes 
para todas as idades. Estamos iniciando hoje com os adultos o estudo “A 
doutrina do Espírito Santo”. Seja pontual! 
Intercessão- Pela escolha daquele que será Pastor efetivo da Igreja, 
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 JULHO 
 

“O Senhor te abençoe e te guarde...”  Num. 6:24a  
   
02 – Leonice Lima (Nice) 
07 - Casamento – Clarisse e Sandoval       
11 – Kevin Siqueira 
12 -  Manuel Cunha 

                           13 – M.M. Jocilene Ayres Malas 
                           15 – Nathalia Boroni Soares 
                           27 – Casamento – Monica e Roberto  
   
 
CELULAR  - Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos. 

INFORMAÇÕES DE MISSÕES 
Os missionários Eustácio e Lenir de Castro - de Teresina, PI, moram distantes da 
igreja e sempre que convidavam os vizinhos para irem aos cultos, recebiam a 
desculpa da distância. Certo dia, incomodados pelo barulho provocado pela reunião 
realizada por uma seita na vizinhança, Lenir orava a Deus em busca de solução. Foi 
neste momento que ouviu Deus dizer: "Por que vocês não iniciam um ponto de 
pregação nesse salão que pertence à casa onde vocês moram?" O dono da casa 
onde os missionários moram havia oferecido para que os missionários alugassem 
este salão e usassem o dinheiro conforme quisessem. Assim sendo, decidiram não 
alugar o salão e sim iniciar o ponto de pregação, alcançando os vizinhos que não 
teriam mais a desculpa da distância. Três pessoas já se decidiram através deste 
trabalho e muitos outros têm demonstrado interesse pelo Evangelho. Ore para que 
Deus faça prosperar este trabalho e para que em Seu tempo este ponto de 
pregação se torne mais uma igreja do Senhor Jesus. 


