
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). 

 
Dízimos do Mês de Outubro 

1ª Semana:                                $1,148.00 
Média (dos últimos 3 mêses):      $6,235.00 

 
 

Não deixem de participar da Campanha dos 15%, Deus está 
abençoando aqueles que aceitaram o desafio, só falta você fazer a prova. 
NOSSO SITE –  Foram feitas algumas alterações  em  nosso 
website, temos novidades interessantes para você ver, ler e   
compartilhar com um amigo. 
PARA MULHERES -  Teremos a  nossa reunião na residência da irmã 
Evanise Chan amanhã, dia 02 de outubro  às 8:00 PM. Compareçam, 
temos tido momentos muito importantes de oração, de estudo bíblico e 
comunhão 

ESCALA DE SERVIÇO 
 Hoje  Próximo domingo 

Dirigente do Culto             Pr. Paulo Paiva               Pr. Paulo Paiva 
Som                                     Kevin Siqueira Kevin Siqueira  
Projeção        Caroline Soares             Caroline Soares 
Diáconos de Plantão           Ana  C./ Mauro M.         Fátima L./ Orival C. 

ESCALA  MINISTÉRIO DE MÚSICA, ADORAÇÃO E ARTES 

                      Hoje    

Preludio                                          Levy S. Minchala 
Interludio                                       Levy S. Minchala 
Posludio                                          Kevin Siqueira  
Piano (Cânticos )                               M. M. Jocilene Ayres Malas 
Regência                                         Jerusa Soares              
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Sonhos de liberdade” 
 
                   O homem é um ser livre por natureza. O sonho de liberdade povoa a sua mente 
desde a mais tenra infância, pois é o desejo de ser livre e de ir em busca daquilo que lhe 
agrada que faz com que cada criança comece a andar. No decorrer da história da humanidade 
temos o registro de vários eventos, lutas e batalhas para que povos obtivessem a 
concretização de seus sonhos de liberdade. A sua própria estada neste país é considerada 
uma busca de um sonho de liberdade; a busca de liberdade financeira, a busca de liberdade 
de escolha, a busca de liberdade de um futuro melhor e a busca de liberdade econômica para 
sua família, enfim, para muitos imigrantes que aqui residem o sonho de liberdade pode tornar-
se realidade. São os sonhos de liberdade que dão força e motivação às realizações da vida de 
cada pessoa. Viver a realização dos sonhos é saudável, o que não é saudável é ter sonhos e 
não ir atrás deles, não fazer nenhum esforço para que se realizem ou pelo menos para que se 
aproxime daquilo que foi sonhado, esse tipo de conduta é sempre reprovável. Outra atitude 
reprovável é usar as pessoas para a realização de seus sonhos, bem como, viver sonhos de 
outras pessoas. Sonhos são de propriedade exclusiva e sonhos são singulares, cada um têm o 
seu, e é por isso que cada um deve lutar e ir em busca de seus sonhos e realizações. 
                   A Palavra de Deus está cheia de sonhos de liberdade, e um dos que mais nos 
chama a atenção é a história de José, quando do final de sua vida e diante da sua morte, ele 
fala ao povo hebreu desejando e relatando o seu sonho de que Deus iria tirar o povo daquela 
região e levá-los para à terra prometida aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó, dando inclusive 
ordens para que seus ossos fossem levados juntos com o povo, Genesis 50:24-26. E 
passaram 400 anos da morte de José e este sonho de liberdade foi realizado, vemos essa 
concretização em Êxodo 13. Uma lição, dentre tantas que podemos aprender aqui, é que não 
importa o tempo ou até mesmo se faremos parte da realização do sonho, o que importa é a 
jornada em busca deste sonho de liberdade e a contribuição para que isso se torne realidade. 
Isso ada um aqui tem um motivo todo 
espe equentemente, cada um aqui tem 
tamb de. Não há nada de errado nisto e 
é es  o desejo carnal e mundano de 
realiz  corpo, os sonhos de todos devem 
ser u nhão verdadeira. Trabalhando em 
conju dedicação para a construção e 
realiz ndo assim poderemos no final da 
jorna enhor restaurou a sorte de Sião, 
ficam e riso, e a nossa língua, de júbilo; 
entã r tem feito por eles. Com efeito, 
gran es.” (Sl.126:1-3) 
 

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 
Núcleo de Estudo Biblíco (New Rochelle) – Sexta-feira 8:00 pm 
Núcleo de Estudo Biblíco (Astoria) – Quinta-feira 8:00 pm 
Culto Jovem – Todo ultimo sábado 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 l
2 Coríntios 3.

iberdade.” 
17 
nos faz pensar em nossa igreja e em nossas vidas. C
cial em comemorar mais um ano de vida da igreja e cons
ém um sonho para a igreja e isto é um sonho de liberda
perado e incentivado. O que não deve jamais existir é
ação de apenas seu sonho, pois como vivemos num só
nidos num só sonho, em cooperação mútua e em comu
nto, cada um contribuindo com todo o empenho e 
ação do grande sonho de liberdade desta igreja. Faze
da comemorar como o salmista que diz: “Quando o S
os como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu d

o, entre as nações se dizia: Grandes coisas o Senho
des coisas fez o Senhor por nós; por isso, estamos alegr



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

Música Inicial           Piano 
 
Oração                                                                    Joao Rubens Soares 
 
Hino Congregacional                                           Regente e Congregação 

 
Louvamos-Te, Ó Deus -  9 HCC 

 
Boas-Vindas                                                                    Pr. Paulo Paiva 
 
Cântico                                       Liber NY Coral e Worship & Praise Team  

 
WORSHIP SET 2 – do musical JESUS, THE ONE AND ONLY 

Come Ye Sinners, Poor and Needy 
Who Is There Like You 

 
Momento de Intercessão                                                  Pr. Paulo Paiva 
 
Dedicação de Dízimos e Ofertas                                           Sotiris Malas                   
 
Música Instrumental           Piano 
 
Oração                                                                           Orival Canhedo 
 
Cânticos                        Liber NY Worship & Praise Team  
 

Sonhando Os Sonhos De Deus 
A Vitória 

Uma Vida De Vitória 
 
Mensagem                                                                      Pr. Paulo Paiva 

 
VENCER SEMPRE 

Josué 6 à 8 
 

Cântico                                                  Liber NY Worship & Praise Team  
 

Hoje, Tomo Posse Da Vitória 
 
Palavra Pastoral                                                              Pr. Paulo Paiva 
Palavra da Comissão de Pastoral                                         Sotiris Malas 
Oração e Benção                                                             Pr. Paulo Paiva 
Música Final                                                                                 Piano 

“Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, 
o qual observa todas as suas veredas.” 

Provérbios 5:21 

COMUNICAÇÕES 

ESTUDOS IMPORTANTES, VAMOS CONFERIR? 
1 – Hoje foi o nosso ultimo estudo sobre A  Doutrina do Espirito Santo. Na proxima sema 
na inciaremos “Cartas Paulinas, Mensagens Divina”  (1/2 Tessalonicenses,  
1/2  Timoteo, Tito e Filemom. 
2 – Na classe de discipulado as nossas crianças estão estudando as principais doutrinas 
bíblicas. Se você tem interesse sobre o assunto junte-se a elas com certeza a 
experiência será muito boa. 
3 – O Livro de Colossenses às quartas-feiras. Vamos inciar o segundo capítulo nesta 
semana portanto, ainda há tempo de você participar além de que temos o nosso 
momento de oração e  muita música.  

INTERCESSÃO: Pela escolha daquele que será Pastor efetivo da Igreja, pela 
recuperação de Alberto Cunha, pela preparação do musical JESUS, THE ONE AND 
ONLY, pelos jovens e adolescentes de nossa Igreja , pelo pastor interino Paulo 
Paiva e sua esposa Alceir.  

MUSICAL DE ANIVERSÁRIO:  ENSAIOS DO MUSICAL:  Todos os domingos 
às 4:00 PM  na igreja. 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE OUTUBRO 
“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações 

sábios”. Salmo 90:12  
DIA 14 – Milene e Carlos Olmo – Casamento 
DIA 18 – Aniversario da Liberty Baptist Church 

 

PROGRAMAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO 
 

Dia 11 – Assembléia Administrativa (na igreja) – 8pm 
 

PROGRAMAÇÃO COM PASTOR CONVIDADO 
12 À 16 DE OUTUBRO 

Quinta-feira,  8:00 PM   - Palestra - (foco: Família) 
Sexta-feira,    8:00 PM   - Palestra - (foco: Adolescentes e Jovens) 
Sábado, 6:00 PM            - Jantar – (foco: Evangelístico) 
              8:00 PM            - NYACK College Chorale – (meditação) 
Domingo, 5:30 PM         - EBD  
                 7:00 PM         - Culto de Louvor e Adoração 
Segunda-feira, 8:00 PM  - Fórum com membros da igreja 

 
Obs: os núcleos estaram reunidos na igreja durante esta 

semana para que todos possam participar das 
programações especiais 

 
Cultos de Celebração de 2º Aniversário 

Sábado, 28 de Outubro, 8 PM 
Domingo, 29 de Outubro, 7 PM 
(Participação de nosso coral com o musical 

“Jesus The One and Only”) 


