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 todos muito bem vindos!

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.”
2 Coríntios 3.17

“ Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor.” Sal. 122:1
GRATIDÃO –Aos pastores José Nicolau e Estevam Fernandes por
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participarem conosco das festividades do 1o Aniversário da LIBER/NY.
Que Deus os abençoe é a nossa 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, procure a MER. Profa. Silvana Rego. Estamos formando as
equipes.

ESCALA DE PASTORES
Dia 23 de outubro – Pr. Estevam Fernandes
Dia 30 de outubro – Pr. Damivan Gonçalves dos Santos
Dia 06 de novembro – Pr. Sebastião Carlos Baptista
Dia 13 de novembro – Pr. Paulo Paiva / Pr. Elton Johnson
CELULAR – Mantenha seu telefone desligado durante todas as
programações. Obrigado.

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

“Somos Todos Bambus”

Continuação

O bambu tem raízes profundas, há bambus, assim como o
chinês, que fica em torno de 4 anos, como uma pequena planta,
apenas uma flor e um broto, mas ninguém vê que durante este tempo,
as suas raízes estão crescendo, enraizando mais ainda na terra
profunda, até encontrar a rocha segura e forte, e quando chega ao
quinto ano, ele cresce rapidamente, chegando até 24 metros de altura.
É assim a nossa vida, podemos passar anos, sem demonstrar
resultados que não são aparentes aos olhos humanos, precisamos
cultivar a paciência e “enraizar” nossas raízes na rocha que é Cristo
Jesus, pois não devemos ficar preocupados com resultados imediatos,
infelizmente muitos de nós querem alcançar vôos altos, sem antes
estarem fortes para grandes alturas.
O bambu não tem galhos, como ele cresce para cima, para o
alto, ele não desperdiça suas energias criando galhos, coisas que lhe
vão atrapalhar a sua jornada. Deve ser assim a nossa vida, pois a
nossa vida e vocação é para o céu, quanto menos galhos tivermos será
melhor, ou seja, quanto menos apego as “coisas” dessa vida, mais
estaremos livres para crescer, pois os galhos nos impede de crescer.
O bambu é cheio de nós, ele é oco, mas é delgado, porque é cheio de
nós, esses nós formam no bambu gomos que lhes dão resistência em
meio as tempestades, elas podem até dobrá-lo e envergá-lo, mas
nunca o quebra. Esses nós não são defeitos, fazem parte de sua
estrutura e consistência. É assim a nossa vida, os nossos nós, são as
nossas experiências de vidas, boas ou ruins, elas servem para formar
nosso caráter e nossa estrutura, quando vamos somando-as, elas
devem nos fazer fortes e não prostrados diante das dificuldades e
tempestades.
Creia nisso e viva para Deus.
Pr. Paulo Paiva
(Extraído do livro “A Parábola do Bambu”, editora Candeia, 2004, São Paulo/SP)

(Continua no próximo boletim.)

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO

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

Cânticos .............................................. Liber Worship & Praise Team

Celebrai (Português/Español/English)
Casa de Deus

traga visitantes. Estamos estudando o Livro de Romanos.

MOTIVOS DE ORAÇÃO

Intercessão

- Diretoria e Ministérios atuais, pela eleição da nova diretoria,
pelo comissão de escolha pastoral, pelo Pr. Paulo Paiva, comunhão da família
LIBER/NY, por nossos familiares.

Gratidão
Palavras de Boas Vindas............................. M.M. Jocilene Ayres Malas
*Oração................................................... M.M. Jocilene Ayres Malas
Festival de Hinos................................... Liber Worship & Praise Team
Coletânea de Hinos preparada por MM 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
Dedicação de Dízimos e Ofertas.................................... Congregação
*Oração de Gratidão Dedicação........................... Luiz Mauro Machado
Cânticos ............................................ Liber Worship & Praise Team

Aos Pés da Cruz
Declaramos
Apresentação do Pastor Visitante................. M.M. Jocilene Ayres Malas
*Mensagem.................................................. Pr. Estevam Fernandes

– 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.

Nossa EBD conta com dois novos professores que já estão atuando: a irmã

Soraya Dunham na classe dos adolescentes e o pastor Luiz
Paulo Dunham na classe dos jovens. Participem.

Classe de Discipulado – Toda quarta-feira, às 7:00 PM.
ATENÇÃO – Por motivo justo o nosso Culto Administrativo
será realizado no 1o sábado do mês de novembro. Maiores informações com a
secretária da Igreja. Reservem esta data.
LIBER WORSHIP & PRAISE TEAM - Ensaio às quartas-feiras, 6:00 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 – Sebastião 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

Momento de Reflexão................................................... Congregação
Hino........................................................................... Congregação
*Oração e Benção.......................................... Pr. Estevam Fernandes

*Favor não se locomover durante esses momentos no culto.

Hoje
Dirigente do Culto
Cozinha
Som
Projeção
Recepção

Especial
Especial
Kevin Siqueira
Sotiris Malas
David e Evanise

Próximo domingo
Jerusa Soares
Solenir,Neuza,Sebastião
Kevin Siqueira
Caroline e Kevin C
David e Evanise

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.

