CHEGADA DE NOSSO PASTOR: Amanhã , 14 de outubro, o pastor
Paulo Paiva e sua esposa Alceir, estarão chegando a New York.
O casal ficará hospedado na casa da Família Chan, até que encontrem
um apartamento. Oremos para que o Senhor os proteja durante a
viagem e para que a entrada deles no país seja tranquila.
JANTAR COM O PASTOR PAULO: Se você deseja receber o pastor e
esposa em sua casa para um jantar e uma conversa gostosa para darlhes boas-vindas e conhece-los melhor, procure a M.M. Jocilene Malas
para acertar dia, horário e transporte. Esta primeira agenda estará
sendo feita para datas entre 15 e 27 de novembro.
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!

AGRADECIMENTO – Ao pastor Elton Jonhson e sua esposa Joy por
sua participação em nosso culto hoje.
Equipe do berçário – Se você se sente vocacionado para esse
ministério, procure a MER. Profa. Silvana Rego. Estamos formando as
equipes.
Assembléia – Hoje, 13 de novembro às 2:30 pm
Assuntos: Relatórios Financeiros e Leitura de Atas.

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
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês
Assembléia Geral – Todo 2º sábado do mês às 8:00 pm
Assembléia Annual Extraordinária – 11 de Dezembro,
2:30 pm. Assunto: Eleições da Diretoria Estatutaria e Trustees

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

New York, 13 de NOVEMBRO de 2005 – Ano II – Nº 59

37-11 Crescent St., Astoria, NY 11101 -718-956-4020 www.LiberdadeNY.org

“Somos Todos Bambus”

Continuação

O bambu é resistente às adversidades, ele resiste até a
lugares secos, solos duros, sol escaldante, ventos furiosos e sem
perder com isso todo o seu vigor e galhardia. Nossas vidas
devem ser assim, diante das adversidades, jamais devemos
desanimar, devemos olhar para o alto e ver que o melhor para
nossas vidas ainda está para acontecer.
O bambu também cresce à beira das fontes, é interessante
essa planta, sempre onde tem uma touceira de bambus, ali
sempre existirá água, alimento e refrigério. É assim a nossa
vida, sobreviveremos nos desertos de nossas vidas quando
estivermos plantados juntos a ribeiros de água. É Jesus Cristo a
nossa fonte de água viva, que produzirá em nós sempre o vigor
e a fortaleza para vencermos as dificuldades, não devemos
jamais nos afastar da igreja do Senhor, é aqui em New York,
que a igreja de Deus está, então é aqui que devo plantar minhas
raízes e saciar minha cede de Deus.
Meu querido irmão e amigo, quero encerrar aqui com o que o
Rev. Hernandes disse: “Você não foi criado para ser um
fracasso. Você não foi destinado para ser um derrotado. Você
não precisa ser um perdedor. Você não precisa ser arrastar pelo
chão. Você é uma coroa de glória nas mãos do Senhor. Você é
um vaso de honra e não um pote inútil. Você não é como uma
sucata na casa do ferreiro; é, sim, uma ferramenta moldada
pelas mãos do Senhor, um instrumento útil para o louvor da sua
glória.”
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
Quartas-Feiras - Culto de Oração e Estudo Bíblico às 8:00 PM. Venha e

Hino Congregacional..................... Liber Worship & Praise Team

Porque Vivo Esta
137 HCC (Português/Español/English)

Oração............................................................. Lidia Lacerda
Boas Vindas...................................................... Lidia Lacerda
Cânticos..................................... Liber Worship & Praise Team

Graças a Deus
Cantai ao Senhor
Eu Quero Ser Uma Benção Pra Você
Momento Missionário.............................. Ministério de Missões
Dedicação de Dízimos e Ofertas........................... Lidia Lacerda
Oração de Consagração................................. Solenir Machado
Cânticos..................................... Liber Worship & Praise Team

Deus de Amor
Deus Fará Um Caminho

traga visitantes. Estamos estudando o Livro de Romanos.

Intercessão

MOTIVOS DE ORAÇÃO

- Recuperação de Jorge Luces, pela Diretoria e Ministérios
atuais, pela eleição da nova Diretoria, pelo comissão de escolha pastoral, pelo
pastor Paulo Paiva e sua esposa Alceir, 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!

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. Participe!

Classe de Discipulado – Toda quarta-feira, às 7:00 PM.
LIBER WORSHIP & PRAISE TEAM - Ensaio às quartas-feiras, às 6:00 PM.

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE NOVEMBRO

“O Senhor te abençoe e te guarde”

Num. 6.24. 27

02 – Lecir Torrente Siqueira
27 – Geane Luces

Mensagem.................................................. Pr. Elton Johnson
Música Especial........................... Lecir Siqueira e Celsino Silva
Avisos............................................ M.M. Jocilene Ayres Malas

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

Oração Final e Benção.................................. Pr. Elton Johnson
Música Final.......................................................Instrumental

Hoje
Dirigente do Culto
Cozinha
Som
Projeção
Recepção

Lidia Lacerda
Carlota
Kevin Siqueira
Caroline
David e Evanise

Próximo domingo
João Rubens Soares
Carlota
Kevin Siqueira
Kevin C
David e Evanise

WEBSITE DA IGREA – Visite e divulgue nosso web site www.LiberdadeNY.org – Clique no
album de fotos do mês de aniversário da igreja. Nosso website já esta tambem em inglês!
Estamos procurando quem nos ajude em traduzi-lo para o espanhol.

