
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, 2ª e 3ª Semanas:                    $6,352.00 
Média Mensal (Dízimos):                $6,719.00 
Despesa Média Mensal:                  $7,095.00 

 
Não deixem de participar da Campanha dos 15%, Deus está abençoando 
aqueles que aceitaram o desafio, só falta você fazer a prova. 

 
NOSSO WEBSITE –  Foram feitas algumas alterações  em  nosso 
website www.liberdadeny.org, temos mais conteúdo para você 
ver, ler e compartilhar com um amigo. Novidade: Estudo Bíblico do 
Livro de Colossenses (na pagina Arquivo/Mensagem) 

 
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           Evanise / David             Ana / Manuel 

 
ESCALA  MINISTÉRIO DE MÚSICA, ADORAÇÃO E ARTES 

           Hoje    
Preludio                                         Kevin Siqueira 
Interludio                                       M. M. Jocilene Ayres Malas 
Posludio                                          Kevin Siqueira 
Piano (Cânticos )                               M. M. Jocilene Ayres Malas 
Regência                                        Simei Monteiro 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ E Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho os teus pecados estão 
perdoados!”.      Marcos 2-1-12 

  
     Desta cura realizada por Jesus, gostaria de chamar a atenção dos irmãos para 
alguns pontos que certamente podem nos ajudar a refletir e crescer na nossa vida 
com Deus e com nosso próximo.  
Primeiro, a paralisia deste homem foi superada a partir da solidariedade dos amigos 
dele. Se não houvesse pessoas dispostas a conseguir uma forma de levar aquele 
homem à presença de Jesus, a sua cura poderia ter sido adiada ou talvez nunca 
tivesse ocorrido. Foi preciso que amigos se solidarizassem de tal forma com aquele 
paralítico que transpusessem a barreira da multidão que neste momento impedia o 
acesso ao Mestre. Isto nos faz questionar, qual tem sido o tipo de nossa 
solidariedade junto à aqueles que precisam chegar a presença de Deus. Temos 
exercido uma solidariedade criativa e tão cheia de motivação que consiga 
transportar os obstáculos do caminho? 
     Depois a atitude de Jesus indo ao âmago da questão que aprisionava aqueles 
homens muito mais do que seu estado físico-“perdoados estão teus pecados”, nos 
leva a pensar que toda a cura e libertação precisa passar pelo perdão dos nossos 
pecados. Muitas pessoas estão sofrendo fisicamente como simples frutos de 
doenças psicossomáticas ou espirituais. Quando Jesus nos encontra, sua promessa 
de restauração e vida tem seu inicio na obra de salvação que somente Seu Espírito 
pode operar em nós. Como corpo de  Cristo, jamais pode nos esquecer que 
ninguém pode ser abençoado pela graça de Deus a menos que abra seu coração 
para a salvação em Jesus e esta deve ser nossa preocupação ao nos depararmos 
com aqueles que necessitam D’Ele. 
    Finalmente, depois de curá-lo, Jesus dá-lhe uma ordem: ”Levanta e toma o teu 
leito e vai para a tua casa”. Isto nos leva a pensar que toda ação de Deus em 
nossas vidas envolve compromisso com Ele e com nossa casa. Ninguém, depois de 
ser tocado pela graça de Deus pode continuar deitado em  sua cama, paralisado por 
alguma coisa. É  necessário assumir novas posturas e aceitar os desafios que o 
Reino de Deus nos propõe. Acima de tudo é necessário buscar e levar outros 
paralíticos à presença de Deus. 
     Queridos irmãos, que este texto nos ajude na dependência do Espírito Santo de 
Deus, a estarmos repensando nossas atitudes, ajudando paralíticos ou assumindo a 
posição de termos sido curados de nossa paralisia, estando assim aptos para 
fazermos mais e da melhor forma, o que Deus nos tem chamados a executar. 

Rev. Jairo Monteiro              

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 (Astoria) – Quinta-feira 8:00 pm 
Núcleo de Estudo Biblíco (New Rochelle) – Sexta-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 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                                                      Kevin Siqueira – violino 
 
Oração                                                                    João Rubens Soares 
  
Boas-vindas                                                                    Pr. Paulo Paiva 
 
Hino Congregacional                                           Regente e Congregação 

Regente convidada: Simei Monteiro 
FESTIVAL DE HINOS II 

Compilação: Jocilene Ayres Malas 
Castelo Forte É Nosso Deus/ Santo! Santo! Santo!/Oh! Venham Coroar!/ 

Fonte és Tu de Toda Benção/Que Segurança! Sou de Jesus! 
 
Momento de Intercessão                                                  Pr. Paulo Paiva 
 
Cânticos                                                  LiberNY Worship & Praise Team 
 

Graças a Deus/Cantai ao Senhor 
 

Dedicação de Dízimos e Ofertas                                        Pr. Paulo Paiva 
 
Música Instrumental                                                                      Piano 
 
Oração                                                                               Celsino Silva 
 
 
Cânticos                                                                           Coral LiberNY 

Do Musical “JESUS, THE ONE AND ONLY” 
Thank You, Lord 
WORSHIP SET 3 

We Will Dance/Salvation Belongs to Our God/Agnus Dei 
 

Apresentação do Pastor Convidado                                    Pr. Paulo Paiva 
 
Mensagem                                                                Rev. Jairo Monteiro 
 
Palavra Pastoral e Avisos                                                  Pr. Paulo Paiva 
 
Oração e Benção                                                       Rev. Jairo Monteiro 
 
Música Final                                                        Kevin Siqueira – violino 

“Há seis coisas que o Senhor detesta; sim, há sete que ele abomina: olhos altivos, língua 
mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente; coração que maquina projetos iníquos, 
pés que se apressam a correr para o mal; testemunha falsa que profere mentiras, e o que 
semeia contendas entre irmãos”. Provérbios 6: 16 a 19 

COMUNICAÇÕES 

Visitante seja bem-vindo.  Que Deus abençõe sua vinda ! 
 

ATENÇÃO - Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos.  
 

 
ESTUDOS IMPORTANTES, VAMOS CONFERIR? 
1 – Iniciamos os estudos das “Cartas Paulinas, Mensagens Divina”  (1/2 
Tessalonicenses, 1/2  Timoteo, Tito e Filemom na classe de adultos da EBD, os 
assuntos são de suma importância para nós, principalmente pelo momento que estamos 
vivendo de escolha pastoral, participe. 
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. Iniciamos o segundo capítulo, além do 
estudo, temos o nosso momento de oração e  muita música.  

INTERCESSÃO: Pelo direcionamento de Deus na 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 nosso pastor interino Paulo Paiva e sua esposa Alceir.  
ENSAIOS DO MUSICAL: Segunda-feira e quarta-feira às 8:00PM na Igreja; 
quinta-feira às 8:00PM na residência de Jocilene; sábado e domingo às 4:00 PM na 
Igreja. Por favor, não faltem. 

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 – Aniversário da Liberty Baptist Church 

 

 
 

Cultos de Celebração de 2º Aniversário 
Preletor: Pr. Eli Fernandes 

 
Sábado, 28 de Outubro, 8 PM 

 
Domingo, 29 de Outubro, 7 PM 

(Participação de nosso coral com o musical 
“Jesus The One and Only”) 

 
 

 


