AGRADECIMENTOS
Pr. Eli e Mônica – Muito obrigado pela participação de vocês neste
momento de grande importância para nós da LIBER NY.
Aos Membros da LIBER SP – Agradecemos de coração por mais uma
vez dividirem conosco seu querido pastor. Obrigado também pelo amor,
carinho e orações. Que Deus os abençoe ricamente!

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).
NOSSO WEBSITE - Foram feitas algumas alterações em nosso
website www.liberdadeny.org, temos mais conteúdo para você
ver, ler e compartilhar com um amigo. Novidade: Estudo Bíblico do
Livro de Colossenses (na página Arquivo/Mensagem)
ESCALA DE SERVIÇO
Hoje
Próximo domingo
Dirigente do Culto
Som
Projeção
Diáconos de Plantão

Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira
Caroline Soares
Ana / Manuel

Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira
Caroline Soares
Fátima / Silvana

ESCALA MINISTÉRIO DE MÚSICA, ADORAÇÃO E ARTES
Hoje
Preludio
Piano (Hino )
Regência
Regência Coral

Levy Minchala
M. M. Jocilene Ayres Malas
Jerusa Soares
M. M. Jocilene Ayres Malas

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

New York, 29 de Outubro de 2006 – Ano III – Nº 43
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020
www.LiberdadeNY.org

NA FORÇA DO AMOR COM O QUAL NOS AMARMOS

Há dois anos atrás propús em meu coração, como pastor batista, aceitar o
apelo de um grupo de irmãos que daqui de Nova York que pediam-me para ajudálos na cura de feridas e na reaproximação das pessoas,, identificando-as,
amando-as e protegendo-as na vida do Corpo de Cristo, a Igreja. Em outras
palavras, estava sendo chamado a dar sentido a uma das mais importantes tarefas da
igreja: A COMUNHÃO. Esta palavra origina-se do grego, termo que representou o
grande diferencial da Igreja primitiva. Os primeiros cristãos não dispunham de
prédios de educação religiosa ou de seminários teológicos para formar pastores.
Havia tão somente os “PEQUENOS GRUPOS”, comunidades, que se reuniam em
casas, sob cuidados pastorais, em um ambiente espiritual de segurança nessa nova
vida em Cristo. Em Atos 2: 42-47 lemos que os cristãos “perseveravam na
COMUNHÃO... e todos os dias estavam juntos... comiam juntos”. No início,
aqueles crentes nem mesmo dispunham de um exemplar do Novo Testamento. Os
primeiros livros foram as cartas escritas pelos apóstolos a essas comunidades,
exortando os crentes a que se mantivessem firmes, juntos, unidos, em comunhão,
orando, por causa das dificuldades, das tentações, perigos e heresias.
A “Koiononia” foi a força secreta daqueles primeiros cristãos e tem de
ser a nossa também. A vitória da igreja primitiva deveu-se ao modo pelo qual os
membros da igreja se comportavam, como parte uns dos outros e realizavam a
ministração dos mandamentos, reciprocamente. Se a COMUNHÃO é missão
também da igreja, qual o objetivo então dessa COMUNHÃO? Os relacionamentos
fraternais, afáveis, em amor, no âmbito do público alvo que é a membresia, isto é,
todos os que congregam na igreja, sem qualquer distinção, a fim de que cheguemos
a ser uma família com a qual conviveremos até a volta de Cristo, e o mundo creia
que somos do Senhor, não apenas por sermos membros da LIBERNY, mas pelo
amor com que nos amarmos uns aos outros.
Priorizemos a comunhão e o crescimento espiritual dos membros da
LIBERNY, através da convivência em PEQUENOS GRUPOS, para o estudo da
Palavra, o mútuo aconselhamento, oração em conjunto, uns pelos outros, total
apoio moral e proteção também espiritual.
Continuação próxima página...

Passados dois anos, que aferição temos condições de fazer, hoje, de nosso
crescimento espiritual?
Temos que cumprir a missão de PROCLAMAR lançando a rede e recolhêla com os peixes? Sim, mas na FORÇA DO AMOR COM O QUAL NOS
AMARMOS UNS AOS OUTROS!
Temos que ensinar, fazer discípulos, fazendo-os perseverar na doutrina dos
apóstolos? Sim, mas na FORÇA DO AMOR COM O QUAL NOS AMARMOS
UNS AOS OUTROS!
Temos de descobrir as necessidades materiais dos membros da igreja,
“servindo a todos, mas principalmente aos domésticos da fé?” Sim, mas na FORÇA
DO AMOR COM O QUAL NOS AMARMOS UNS AOS OUTROS!
Temos que adorar a Deus como a razão precípua porque existimos no
mundo? Sim, mas na FORÇA DO AMOR COM O QUAL NOS AMARMOS UNS
AOS OUTROS (porque, aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é
mentiroso”).
Enquanto não permitirmos que o Espírito Santo nos quebre totalmente o
orgulho, as vaidades, não estaremos autorizados a pregar, doutrinar, servir e adorar.
Primeiro amemo-nos com o amor com o qual devemos nos amar. A assim seja,
amém!
Pastor Eli Fernandes de Oliveira

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial
Oração
Palavra de Boas-vindas
Hino Congregacional
Batismo

Levy Minchala - piano
João Rubens Soares
M.M. Jocilene Ayres Malas
Batismo – 145 CC

Batizando – Wesley Canhedo

Musical “Jesus, The One and Only”
Mensagem
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Palavras Finais
Oração Final e Benção
Música Final

Regente e Congregação
Pr. Paulo Paiva

COMUNICAÇÕES
Visitante seja bem-vindo. Que Deus abençõe sua vinda !
ATENÇÃO - Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos.
ESTUDOS IMPORTANTES, VAMOS CONFERIR?
1 – Iniciamos os estudos das “Cartas Paulinas, Mensagens Divina”
(1/2
Tessalonicenses, 1/2 Timoteo, Tito e Filemom na classe de adultos da EBD, os
assuntos são de suma importância para nós, principalmente pelo momento que estamos
vivendo de escolha pastoral, participe.
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. Iniciamos o segundo capítulo, além do
estudo, temos o nosso momento de oração e muita música.

INTERCESSÃO: Pelo direcionamento de Deus na escolha daquele que será
Pastor efetivo da Igreja, pela recuperação de Alberto Cunha, pelos jovens e
adolescentes de nossa Igreja, pelo nosso pastor interino Paulo Paiva e sua esposa
Alceir. Agradeça a Deus pela apresentação do musical “Jesus, The One and Only” e
por tudo o que aconteceu neste mês de aniversário na igreja.
REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO: Dia 04 de
novembro às 8:00 PM da residência do irmão Manuel Cunha.
ASSEMBLÉIA: Dia 11 de novembro na às 8:00 PM da residência
do irmão Manuel Cunha.
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE NOVEMBRO
“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações
sábios”. Salmo 90:12

DIA
DIA
DIA
DIA
DIA

02
06
09
09
12

–
–
–
–
–

Lecir Torrente Siqueira
Jose Brasil Alves
Maria Carmela Mariani Milholi
Casamento - Jose Carlos & Carmela
Chun Chueng Chan

Coral Liber NY
Pr. Eli Fernandes de Oliveira
Pr. Paulo Paiva
Pr. Paulo Paiva
Pr. Eli Fernandes de Oliveira
Instrumental

“Bom é render graças ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó
Altíssimo” Salmo 92:1

OFERTA DE AMOR
Especialmente hoje e a cada momento nós temos muito a
agradecer a Deus porque, “grande coisas ele tem feito pela
Igreja Batista da Liberdade em New York” nestes dois anos
de existência. Sim, vamos exaltar, glorificar e bendizer o nome do
nosso Deus.
Aniversário é alegria, festa e também presentes é claro e você,
querido irmão e amigo pode presentear esta igreja com uma
oferta. Pegue o envelope na recepção e faça a sua entrega com o
amor que você sente por esta igreja.

