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 Setembro
Dizimos do Mês:
Média (dos últimos 3 mêses):
Orçamento Estipulado:

$5,418.79
$7,100.00
$10,583.00

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

NOSSO SITE – Nosso site foi reestruturado com um novo menu.
Foram acrescentados os Núcleos, mensagens para sua edificação e
a página Arquivo possui todos os boletins de nossa igreja desde
outubro de 2004, vários foto álbuns e publicações. Confira!
PARA MULHERES - Teremos a nossa reunião na residência da irmã
Evanise Chan amanhã, dia 02 de outubro às 8:00 PM. Compareçam,
temos tido momentos muito importantes de oração, de estudo bíblico e
comunhão
ESCALA DE SERVIÇO
Hoje
Próximo domingo
Dirigente do Culto
Som
Projeção
Diáconos de Plantão

Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira
Caroline Soares
Ana C./ Mauro M.

Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira
Caroline Soares
Fátima L./ Orival C.

ESCALA MINISTÉRIO DE MÚSICA, ADORAÇÃO E ARTES
Hoje
Preludio
Interludio
Posludio
Piano (Cânticos )
Regência

Levy S. Minchala
Levy S. Minchala
Kevin Siqueira
M. M. Jocilene Ayres Malas
Jerusa Soares

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 (New Rochelle) – Sexta-feira 8:00 pm
Núcleo de Estudo Biblíco (Astoria) – Quinta-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

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

“Comemoração”
Este mês de outubro é para nós, um mês de muita festa, pois comemoramos dois
anos de existência. Sabemos de todas as lutas e dificuldades para chegarmos até aqui, mas
em meio a está jornada, temos só motivos de regojizar e agradecer à Deus. É para nós um
mês festivo, pois reconhecemos que Deus cuidou de nós e que cuidará durante os anos
vindouros, pois a comemoração não é apenas por mais um ano que passou, mas também a
alegria e a satisfação por todos os outros anos que virão. As comemorações deste mês de
outubro representam o mínimo da gratidão que temos para com o Senhor por tudo que realizou
em nosso meio. Nossa alegria é grande e por isso nos ajuntamos ao salmista que diz: “Rendei
graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre.”
(Sl.136:1); “Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração; na presença dos
poderosos te cantarei louvores.” (Sl.138:1); “Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei; bendirei o
teu nome para todo o sempre.” (Sl.145:1). Poderíamos inumerar vários textos bíblicos para
expressar a nossa alegria.
Nós, não podemos esquecer jamais de sermos um povo grato e que reconhece a
atuação do poder de Deus em nosso meio. A vida do cristão, porém, vai além das
comemorações, pois elas apesar de serem frutos de corações gratos, podem também ser
apenas, frutos de emoções passageiras e o que é pior, influênciadas por um coração
pecaminoso e inconverso, do qual o Senhor condena, pois à Sua Palavra nos diz: “Aborreço,
desprezo as vossas festas e com as vossas assembléias solenes não tenho nenhum
prazer.” (Am.5:21). Então, nós da Igreja Batista da Liberdade em New York, não podemos
esquecer que as comemorações deste segundo ano de vida de nossa igreja, vai além da
alegria, é para nós um momento também de reflexão, pois o Senhor está diante de nós e nós
estamos diante de Sua magnífica presença, devemos por isso ter a coragem de pedir à Ele
que revele o que há de escondido em nossas vidas e em nossos pensamentos, para que
essas coisas sejam perdoadas e purificadas e assim tudo que venhamos a fazer, façamos de
acordo com a Sua vontade, assim como diz o salmista: “Sonda-me, ó Deus, e conhece o
meu coração; prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum
caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno.” (Sl.139:23). Quando temos essa coragem e
atitude, estaremos tendo em nossos corações as motivações corretas, sinceras, honestas e
verdadeiras na realização das comemorações neste mês. Meu irmão, venha comemorar o que
o Senhor nos deu, mas junta-se a nós, você e eu, enfim todos nós num só espírito de contrição
e piedade, pois é um coração assim que Deus se agrada, pois a Sua Palavra nos diz:
“Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado; coração compungido e
contrito, não o desprezarás, ó Deus.” (Sl.51:17). E fazendo assim poderemos aceitar o
convite de celebração e comemoração à Deus, que o apóstolo Paulo faz a cada um de nós
para este mês de outubro: “Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem
com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da
verdade.” (1Co.5:8).
Pr. Paulo Paiva

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial
Oração
Saudações e Boas-Vindas
Hinos e Cântico

Levy S. Manchala - Piano
João Rubens Soares
Pr. Paulo Paiva
Liber NY Coral e Worship & Praise Team

WORSHIP SET 1 (do musical JESUS, THE ONE AND ONLY)
All Hail the Power of Jesus Name
Let Everything That Has Breath
The Solid Rock
Momento de Intercessão
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Interludio
Oração
Cântico

Pr. Paulo Paiva
Levy S. Manchala - piano
Maria Luci Scaramuzzi
Liber NY Coral e Worship & Praise Team

Trading My Sorrows (do musical JESUS, THE ONE AND ONLY)
Mensagem

Pr. Paulo Paiva

"VIVENDO EM LIBERDADE"
2Co.3:17
Celebração da Ceia Memorial
Distribuição do Pão
Hino Congregacional

Pr. Paulo Paiva

Regente e Congregação
Pão da Vida – 516 HCC

Distribuição do Vinho
Hino Congregacional

Regente e Congregação

Digno é o Cordeiro – 128 HCC
Hino Congregacional

Regente e Congregação

Oração Final e Benção
Música Final

ESTUDOS IMPORTANTES, VAMOS CONFERIR?

1 – Hoje foi o nosso ultimo estudo sobre A Doutrina do Espirito Santo. Na proxima sema
na inciaremos “Cartas Paulinas, Mensagens Divina” (1/2 Tessalonicenses,
1/2 Timoteo, Tito e Filemom.
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. Estamos finalizando o primeiro capítulo
portanto ainda há tempo de você participar além de que temos o nosso momento de
oração e muita música.

INTERCESSÃO: Pela escolha daquele que será Pastor efetivo da Igreja, pela
preparação do musical JESUS, THE ONE AND ONLY, pelos jovens e adolescentes de
nossa Igreja , pelo pastor interino Paulo Paiva e sua esposa Alceir.
MUSICAL DE ANIVERSÁRIO: Ensaios todos os domingos às 4:00 PM na
igreja (sala da EBD) e aos demais ensaios, estejam atentos aos avisos,
telefonemas e e-mails.

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 – Aniversario da Liberty Baptist Church

PROGRAMAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO
7 – Reunião do Conselho Administrativo – 9pm
11 – Assembléia Administrativa (na igreja) – 8pm
12 à 16 – Programação Especial (Processo Pastoral)
14 - Sábado - Jantar Evangelístico - 6pm
Apresentação: Coral do NYACK College - 8pm
COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA IGREJA
28 - Sábado - Culto de Aniversário com o Musical - 8pm
29 - Domingo - Musical JESUS, THE ONE AND ONLY – 7pm
ATENÇÃO - Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos.
MISSÕES NA LIBERDADE

Céu, Lindo Céu – 580 HCC
Palavra Pastoral e Avisos dos Ministérios

COMUNICAÇÕES

Pr. Paulo Paiva
Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira - violino

“Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor,
o qual observa todas as suas veredas.”
Provérbios 5:21

Aniversário é momento de comemoração. Para nós
que somos cristãos a alegria se torna muito mais
importante pois, podemos celebrar na presença de
Deus. Faça desta festa um motivo missionário
também. Convide seu amigo que ainda não teve um
encontro com Cristo para
participar do Jantar
Evangelístico do dia 14 de outubro. Será um grande presente que você
estará oferecendo para Família Liberdade e principalmente para Deus.
Não perca tempo, procure deste já o convite e cumpra a sua parte.
“Convide” que o Espírito Santo há de complementar o seu trabalho.

