Visitante seja bem-vindo. Que Deus abençõe sua vinda !
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)

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

Dízimos do Mês de Outubro
Dízimos do Mês:
Ofertas de Aniversário 28/29 de Outubro:
Média Mensal (Dízimos):
Despesa Média Mensal:

$8,272.00
$2,773.00
$7,330.00
$7,095.00

New York, 05 de novembro de 2006 – Ano III – Nº 44
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020
www.LiberdadeNY.org

A HORA É AGORA
WEBSITE – Confira as fotos das programações do mês de aniversário
da igreja. Endereço: www.liberdadeny.org
ESCALA DE SERVIÇO

Dirigente do Culto
Som
Projeção
Diáconos de Plantão

Hoje

Próximo domingo

Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira
Caroline Soares
Fátima / Silvana

Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira
Caroline Soares
David / Orival

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

Pollyanna Soares
Luiz Mauro Junior
M. M. Jocilene Ayres Malas
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 (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

Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eclesiastes 9 - 10
Como foi bom poder compartilhar no domingo passado com toda a igreja, a mensagem do
musical “Jesus, The One And Only! Como foi gostoso poder ver a vibração, alegria e
entusiasmo dos que participaram. Adolescentes, jovens e adultos, todos unidos num mesmo
objetivo. Como foi maravilhoso ver a congregação participar, cantar, erguer suas mãos em
adoração ao Senhor, chorar e emocionar-se com a mensagem ali transmitida, toda ela voltada
e focalizada exclusivamente na pessoa de nosso Salvador, Jesus Cristo. Como foi bom ver o
povo de Deus unido, abençoado e abençoando!
As últimas semanas foram bastante atarefadas para os participantes do coral, pois eles tiveram
que ensaiar durante vários dias à noite, sacrificando assim horas de merecido descanso após
longos dias de trabalho. Mas, o que impressionava sempre a todos, era a disposição e alegria,
mesmo que com rostos cansados do duro dia que tiveram. Isso é o retrato de servos que se
colocam à disposição de seu Senhor, para honrá-lo e servi-lo com o melhor que possuem. Não
era somente a expectativa das apresentações ou o prazer de cantar em grupo, mas sim, um
desejo ardente e sincero de fazer sua parte no reino de Deus e ser usado por Ele, de juntos
realizarem algo que faria diferença em suas e outras vidas.
Sabemos que nosso coral ainda tem muito o que melhorar, muito o que crescer, muito o que
aprender, mas sabemos também que estão caminhando na trilha correta, pois estão colocando
suas vidas nas mãos do Pai para que Ele trabalhe em cada um como lhe aprouver. Assim é
que deve ser sempre no reino de Deus: cada um fazendo o máximo que lhe está às mãos para
que a obra do Senhor prossiga, cresça e frutifique. Buscar a qualidade, a quantidade, a
absoluta perfeição técnica e artística são sem dúvida nobres desejos dos que servem ao
Senhor, especialmente os que o fazem através da música e outras formas de arte. Porém,
sabemos que nem todos entendem seu papel dentro da obra do Senhor, e assim ficamos
defasados em algumas áreas. Mas, nem por isso, os que já entenderam devem cruzar os
braços e esperar pela situação e momento perfeitos. Devemos sim, lançar mão do arado,
respirar fundo, pedir forçar e sabedoria ao Senhor e seguir em frente, pois aquele que nos
chamou para a boa obra há de nos capacitar de maneiras inusitadas e inesperadas. Corações
alegres e gratos, mentes cheias de pensamentos agradáveis ao Senhor, bocas que proferem
palavras abençoadoras, encorajadoras e vidas que refletem confiança e fé no Senhor Jesus
em seu dia-a-dia, são instrumentos poderosos nas mãos do Criador para que Ele realize seus
intentos, seus desejos, seus sonhos para com seu povo.
Querido irmão e amigo, coloque sua vida à disposição do Pai HOJE! Não espere pela situação
perfeita ou pelo momento ideal em sua vida. Ele quer você se dispondo HOJE, JÁ, AGORA
MESMO! Deus tem grandes planos para você, para sua família e para esta igreja. Não fique de
fora. Não perca tempo lamentando-se à beira do caminho. Tudo o que o Senhor colocar em
suas mãos, faça-o da melhor e mais prazerosa maneira possível. Usufrua desse grande
privilégio de participar nas realizações dos planos de Deus para com nossa igreja e para com
seu Reino.
Afinal, é muito bom poder servir “Jesus, the one and only”.
M. M. Jocilene Ayres Malas

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

COMUNICAÇÕES

Pollyana Soares - Piano
João Rubens Soares
Pr. Paulo Paiva
Regente e Congregação
Maravilhosa Graça
193 HCC

Momento de Intercessão
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Interludio
Oração
Cânticos

Pr. Paulo Paiva
Mauro Machado Jr. - piano
Nathalia Boroni Soares
Liber NY Worship & Praise Team

Nossa Herança
Alto Preço
Faz-Nos Um
Mensagem

Pr. Paulo Paiva

How Deep The Father’s Love For Us
(do musical JESUS, THE ONE AND ONLY)
Entrega do Certificado de Batismo

Celebração da Ceia Memorial

Pr. Paulo Paiva

Distribuição do Pão & Vinho

Membros

Hino Congregacional

Regente & Congregação

Amor
380 CC
Palavra Pastoral

Pr. Paulo Paiva

Oração Final e Benção

Pr. Paulo Paiva

Música Final

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 no mês de outubro na igreja.
ASSEMBLÉIA: Dia 11 de novembro na às 8:00 PM da residência do irmão
Manuel Cunha. Estaremos tratando de assuntos muito importantes e a presença
dos membros da igreja se faz necessária.
“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações
sábios”. Salmo 90:12

Pollyana Soares e Jocilene Ayres Malas

Recepção de Novo Membro

ESTUDOS IMPORTANTES, VAMOS CONFERIR?

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE NOVEMBRO

"DEUS É O NOSSO REFÚGIO"
Salmo 46
Musica Especial

ATENÇÃO - Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos.

Piano

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

ALEGRIAS , BÊNÇÃOS E DESAFIOS
Final de ano para nós da LIBER/NY
sempre foi de muitas programações
abençoadoras e que nos alegra o coração, os irmãos já prestaram atenção a isso?
Nós iniciamos com o aniversário da Igreja em outubro e vamos até 31 de
dezembro.
Já passamos por uma parte agora vamos as próximas:
Dia 26/11 (domingo)– Thanksgiving, estaremos comemorando junto com a
Immanuel Church no domingo pela manha, cultuando a Deus e após teremos um
delicioso almoço. No dia 23/11 (quinta-feira) teremos o nosso momento como
igreja para agradecermos a Deus as bênçãos recebidas e, esse encontro será na
casa da irmã Wine Camargo.
Dia 25/12 – Vamos presentear Jesus da forma mais original possível. Cada irmão
irá fazer um desafio de ofertar para Missões. Gostamos muito de ganhar presentes,
e de presentear. Lembre-se, inclua Jesus em sua relação de presentes e dê a Ele
um lugar bem especial na sua lista, com certeza o seu Natal será o mais abençoado
que você já teve. Incentive a participação de todos em sua família.
COMPROMISSO / PLEDGE – Um novo desafio para este final de ano. Fique
atento às informações durante o culto.
Tem mais, aguardem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

