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

Pr. Elton – Sua presença é sempre edificante para nós. Que Deus
nosso pai o abençoe ricamente é nossa constante oração.
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.

ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO
Você deve estar atento e não perder as próximas atividades em
gratidão a Deus pelas vitórias alcançadas por nossa igreja durante este
1o. ano de existência, são elas:
DIA 19 a 20 – Teremos a Semana da Vitória com o Pr. Augusto Nicolau.
DIA 21 SEXTA-FEIRA - Vigília de Oração com início às 8:00 pm até...
DIA 22 SÁBADO – Grande festa com culto de louvor e gratidão a Deus.
DIA 23 DOMINGO – Presença do Pr. Estevam Fernandes.

Escala de Pastores
Dias 12 a 16 de outubro – Pr. Elton Johnson
Dias 19 a 22 de outubro – Pr. Augusto Nicolau
Dia 23 de outubro – Pr. Estevam Fernandes
Dia 30 de outubro – Pr. Damivan dos Santos
Dia 06 de novembro – Pr. Sebastião Baptista

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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“Somos Todos Bambus”
Terminei de ler um pequeno livro, do Rev. Hernandes
Dias Lopes, pastor da 1o. Igreja Presbiteriana de Vitória no Espírito
Santo, um livrinho, mas com uma mensagem grande que tocou
meu coração, o livro é “A Parábola do Bambu”, neste livro ele faz
uma analogia entre o cristão e o bambu. Assim como Jesus
utilizava parábolas como um instrumento poderoso de ensino, para
ministrar lições preciosas àqueles que o procuravam, da mesma
forma foi este livro, a partir de coisas simples, de referenciais do
nosso dia-dia e principalmente com figuras que nos são comuns
que o Rev. Hernandes comunica verdades bíblicas que nos são
importantes e que quero compartilhar com vocês.
O bambu é oco, por ele ser oco, não quebra com
facilidade, é fino, delgado e agüenta firme as tempestades e da
mesma forma, é o homem, ele é oco, e isso em virtude do pecado
em sua vida e quando ele reconhece que é oco, Deus o torna
forte, pois passa a enchê-lo com o Seu poder. O bambu é oco por
natureza, e não usa máscara. Ele não mente a seu respeito e
mantém sua postura e com isso está a sua força também.
O bambu cresce para o céu, ele não é uma planta que
cresce para ser rastejante, e isso é para nós um exemplo, pois
devemos crescer para o alto, viemos do alto, do Pai das luzes e
devemos então crescer em direção a este Pai. Não somos deste
mundo, somos peregrinos em um mundo estranho e que nos
odeia. Continua no próximo...
Creia nisso e viva para Deus............................Pr. Paulo Paiva
(Extraído do livro “A Parábola do Bambu”, editora Candeia, 2004, São Paulo/SP)

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
Hino 137 HCC – Porque Vivo Está
*Oração .................................................................. Geane Luces
CELEBRAÇÃO
Cânticos de Adoração............................Liber Workship & Praise Team

Celebrai A Cristo, Celebrai
Senhor, Te Quero

Intercessão

MOTIVOS DE ORAÇÃO

- Diretoria e Ministérios atual, pela eleição da nova diretoria,
pelo 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.

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE OUTUBRO

COMUNHÃO
Palavras de Boas Vindas .................................... João Rubens Soares
Cânticos de Comunhão..........................Liber Workship & Praise Team

A Paz Do Senhor
Te Agradeço
DEDICAÇÃO
Dedicação de Dízimos e Ofertas ....................................Congregação
*Oração de Dedicação
João Rubens Soares
Música Especial.................................. Lecir Siqueira e Celsino Dasilva
ADORAÇÃO
Cânticos de Adoração............................Liber Workship & Praise Team
ENSINO
Cântico................................................Liber Workship & Praise Team

Cristo é Meu
*Mensagem...........................................................Pr. Elton Johnson
Momento de Reflexão e Convite......................................Congregação

Hino...............................................................
HINO 222 CC - Manso e Suave

traga visitantes.Estamos estudando o Livro de Romanos.

Congregação

ENCERRAMENTO

Música Especial................................M.M. Jocilene Ayres Malas
Amazing Grace
Oração e Benção....................................................Pr. Elton Johnson
Música
Final...........................................................................Instrumental

*Favor não se locomover durante esses momentos no culto.

“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
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

Joao Rubens Soares
Wine e Bene
Kevin Siqueira
Caroline e Kevin C
David e Evanise

Próximo domingo
Especial
Especial
Kevin Siqueira
Caroline e Kevin C
David e Evanise

VOCÊ TEM CONTRIBUÍDO PARA O FUNDO PRÓ-TEMPLO? O
que está esperando para ajudar na compra de nosso prédio? Não
deixe para amanhã, pois Deus quer agir HOJE no meio de seu
povo. Participe deste importante momento de nossa igreja.
Coloque sua oferta no campo FUNDO PRÓ-TEMPLO do envelope
de ofertas.
NOVAS FOTOS NO WEB SITE - Se você não visitou nosso site essa semana,
deixou de ver as super legais e novas fotos que estão lá. Dê uma conferida!
www.LiberdadeNY.org
ONDE ESTÃO AS SUAS FOTOS? – Queremos receber as fotos que você tem
tirado nos eventos da igreja. Envie-as para fotos@liberdadeny.org. Vamos
ajudar a registrar a história da Liber NY.
CELULAR – Mantenha seu telefone desligado durante todas as programações.
Obrigado.

