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). Pegue a
tabela na recepção! Participe!
QUERIDO VISITANTE – Sua presença é muito importante para nós!
Sejam muito bem vindos!
“ Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor.” Sal. 122:1
Convide – Como poderão se alegrar, se não ouvirem o convite:
“Vamos comigo à casa do Senhor?” Traga visitantes.
Equipe do Berçário – Se você se sente vocacionado para esse
ministério, venha falar com MER Silvana Rego. Estamos formando as
equipes.

FALTAM 03 DIAS PARA A REVOLUÇÃO QUE DEUS
FARÁ EM ASTORIA:
É isso mesmo! Deus vai “agitar” nossa cidade através de nossa igreja e
dos
ENCONTROS
TRANSFORMADORES.
Essa
Conferência
Evangelística com o Pr. Elton Johnson vai mudar nossa história e a
história de muita gente que ainda não conhece Jesus! De 12 a 15 de
outubro, 8:00 PM – Dia 16, 11:30 AM.

CALENDÁRIO DE ORAÇÃO - Outubro
10. ME Religiosa/Pr. Paulo e Alceir Soares/ Encontros Transformadores
11. M. Música/Pr. Elton e Família/Encontros Transformadores
12. Com. Nova Diretoria/Pr. Nicolau e Família/Encontros
Transformadores
13. Amigos não Evangélicos/Pr Estevam Fernandes/ Encontros
Transformadores
14. Min. de Missões e Evangelismo/EncontrosTransformadores
15. Crianças/Pr. Damivan e Familia/EncontrosTransformadores
16. Enfermos/Estudantes/Pr. Luiz Paulo/Encontros Transformadores

ATIVIDADES PERMANENTES
Reunião de Oração Dominical – 9:00am
Escola Bíblica Dominical – 10:00 am
Culto Dominical – 11:30 am
Culto de Oração e Estudo Bíblico – Quarta-feira 8:00 pm
Culto Administrativo (Assembléia) – 2 º Sábado
Ceia Memorial – Todo 1 º domingo

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.”
2 Coríntios 3.17
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“O Espírito do Mundo”
Hoje, nós como cristãos somos atribulados de várias
formas, pois isto é causado pelo secularismo que tanto nos afeta e até
mesmo nos influencia. O pior ainda é que tem uma mistura de
hedonismo com uma filosofia humanista e existencialista preconizada
pelo filósofo Friedrich Nietzsche. O homem está para satisfazer os seus
desejos e anseios, não importando com o seu próximo e, também, este
mesmo homem é senhor de seus passos e caminhos. Nós podemos ver
esse tipo de ideologia influenciando o povo de Deus, onde irmãos
“cegos”, sem visão espiritual, vão atrás de satisfação carnal e também
em busca de seus “objetivos”, mesmo que alguns desses objetivos
sejam nobres e válidos, mas a Palavra de Deus nos ensina que primeiro
devemos buscar o Reino de Deus, e que também, além de nossos
desejos e anseios, somos abençoadores de vidas. Não importa o quanto
crescemos, temos e somos, o que importa é o impacto que nossas
vidas irão fazer nas vidas de outras pessoas. Essa é a lição que o Nosso
Senhor Jesus Cristo nos deixou aqui, para que vivamos no mesmo
sentimento que houve em seu coração, (Fp.2:5-8), então, o que
devemos fazer?
Devemos lutar para que “este espírito do mundo” não nos
influencie e para que possamos trabalhar para a edificação do Corpo de
Cristo que é a Sua Igreja, e com isso, venhamos a ser instrumentos de
salvação de vidas. Que nossas vidas sejam influenciadoras, que
sejamos pessoas que vivam uma contra-cultura, que também pessoas
ao nosso redor sintam-se tocadas pelo nosso sorriso, alegria, jeito,
afeto, contato e amor. Que vários irmãos nossos, que estão afastados
de suas igrejas ou até mesmo da Líber NY, sejam resgatados deste
mundo e de sua influência.
Que neste mês de outubro, mês de aniversário, a Líber
New York, seja cada vez mais uma agência de Deus em Astoria, que
todos nós sejamos abençoadores de vidas e que “o espírito deste
mundo” seja humilhado e vencido. Vamos orar e trabalhar para salvar
vidas e resgatar irmãos que estão nesta cidade sem amparo e cuidado.

Pr. Paulo Paiva

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO

COMUNICAÇÕES

ABERTURA

Quartas-Feiras - Culto de Oração e Estudo Bíblico às 8:00 PM. Venha e

Chamada ao Culto...................................Hino Congregacional

Quarta-feira a Domingo - Encontros Transformadores - Serie de

traga visitantes.Estamos estudando o Livro de Romanos.

*Oração ...................................................................Lídia Lacerda

Conferência Evangelística com a presença do Pr. Elton Johnson.

Palavras de Boas Vindas ............................................. Lídia Lacerda

Intercessão

CELEBRAÇÃO
Cânticos ...........................................Liber Workship & Praise Team
DEDICAÇÃO
Dedicação de Dízimos e Ofertas ....................................Congregação
*Oração de Dedicação ............................................ Solenir Machado
COMUNHÃO
Cânticos...............................................Liber Workship & Praise Team
Momentos de Orações Intercessórias...............................Congregação
ADORAÇÃO
Cânticos...............................................Liber Workship & Praise Team

MOTIVOS DE ORAÇÃO

- Diretoria e Ministérios atuais, pela eleição da nova diretoria,
pela comissão de escolha pastoral, pelo Pr. interino de nossa Igreja, comunhão
da família LIBER/NY, por nossos familiares.
Gratidão – Deus tem nos abençoado grandemente e queremos demonstrar
nossa gratidão. Faça conhecidas as bênçãos alcançadas! Compartilhe!
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – Todos os domingos, às 10:00h. Classes para
todas as idades. Seja pontual
LIBER WORSHIP & PRAISE TEAM - Ensaio às quartas-feiras, 6:00 PM.

ENSAIOS: O Liber Ny Worship & Praise Team terá ensaios extras nos seguintes
dias e horários: hoje, domingo, 2:30 – 4:00 PM y Quarta-feira, 6:00 – 7:30 PM y
Quinta-feira, 6:45 – 7:30 PM y Sexta-feira, 6:45 - 7:30 PM y Sábado, 6:00 –
7:30 PM

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE OUTUBRO

“O Senhor te abençoe e te guarde” Num. 6.24. 27
04 – Casamento Milene e Carlos Olmo
05 – Casamento de Elizânia e Hélio Garccia
19 – Sabastião Vieira

ENSINO
*Mensagem................................................... Pr. Luiz Paulo Dunham
Reflexão......................................................................Congregação
ENCERRAMENTO
Hino Final..................……………………………….......................Congregação
* Bênção Apostólica.........................................Pr. Luiz Paulo Dunham
Música Final....................................................................................Instrumental

*Favor não se locomover durante esses momentos no culto.

ESCALA DE PASTORES
09 de outubro – Pr. Luiz Paulo Dunham
12-16 de outubro – Pr. Elton Johnson
17-22 de outubro – Pr. José Augusto Nicolau
23 de outubro – Pr. Estevam Fernandes
30 de outubro – Pr. Damivan Gonçalves dos Santos
06 de novembro – Pr. Sebastião Carlos Baptista

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
Dirigente do Culto
Cozinha
Som
Projeção
Recepção

Lidia Lacerda
Carlota
Kevin Siqueira
Caroline e Kevin C
David e Joao Rubens

Próximo domingo
Joao Rubens Soares
Especial
Kevin Siqueira
Caroline e Kevin C
David e Joao Rubens

PARTICIPAÇÕES MUSICAIS: Se voê deseja cantar ou tocar alguma música
especial nos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, procure a
Ministra de Música para dar seu nome e acertar a data de sua participação no
culto. Tel:(718) 472-4732/e-mail: Jocilene.Malas@LiberdadeNY.org
O Ministério de Evangelismo está precisando de
voluntários para distribuirem panfletos nas estações de metrô próximas à nossa
igreja, divulgando os ENCONTROS TRANSFORMADORES. Procure o irmão DAVID
CARVALHO, que é o responsável pela formação, orientação e supervisão dessas
equipes, para obter maiores informações. Tel: (718) 626-2269.

DIVULGAÇÃO NO METRÔ:

