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

AGRADECIMENTO
Nosso muito obrigado ao Pastor Jorge Prado pela presença e
participação em nosso culto no dia de hoje. Que o Senhor possa
estar abençoando ao Pastor e sua família.
WEBSITE – Confira as fotos das programações do mês de aniversário
da igreja. Endereço: www.liberdadeny.org
ESCALA DE SERVIÇO
Hoje
Dirigente do Culto
Som
Projeção
Diáconos de Plantão

Próximo domingo

Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira
Caroline Soares
David / Orival

Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira
Caroline Soares
Mauro / João Rubens

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

Henrique Ludwig
Daniella Ludwig
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
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68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020
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TUDO TEM O SEU TEMPO DETERMINADO
Eclesiastes 3
É comum ouvirmos: não tenho tempo, precisaria de mais algumas horas
no meu dia ou 24 horas é realmente muito pouco para executar minha tarefas
diárias. Usamos o nosso tempo em casa, na escola, no trabalho, no lazer e em uma
série de outras coisas, melhor dizendo queremos fazer tudo a todo o custo, um
total controle.
Na semana que passou ouvimos o veredicto de Saddan Hussein, que teve
o tempo de uma vida toda para fazer coisas boas com o potencial de liderança que
tinha e no entanto só usou o seu tempo para fazer maldades, e maldades essas
que o condenaram a morte. Podemos citar um bom exemplo do uso de seu tempo:
o Rev. Billy Graham; toda uma vida levando a mensagem libertadora de Jesus a
milhares de pessoas presas no pecado, apresentado-O como único e suficiente
salvador. Quem teve oportunidade com certeza ficou emocionado em vê-lo na
Great New York Crusade ainda que, com todas dificuldades de saúde mas com a
ousadia de falar do amor de Cristo e o resultado disso milhares de vidas se
rendendo a Cristo.
Quem controla o nosso tempo? O certo seria dizer que Deus tem o
controle do nosso tempo; foi o que Salomão disse “Tudo tem o seu tempo
determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu.”(v.1) A
partir desta citação ele faz uma série de colocações a respeito do tempo e o modo
como devemos gastá-lo.
Se pararmos para pensar, verificaremos que em todos os momentos de
nossa vida de alguma forma usaremos alguns destes tempos citados por Salomão.
Qual parente, amigo ou mesmo um conhecido que em situações diversas não
precisa do nosso tempo para um consolo, para que lutemos juntos, para um
abraço, para chorar e mesmo para umas boas risadas, para ajuntar algumas
pedras, para um pouco mais de amor.
Podemos perceber que Salomão não separou o tempo de Deus mas, como
cristãos que somos, sabemos que todo o tempo que temos é direcionado por Deus
e deve ser para Deus . “Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para
sempre: a isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus
assim faz para que os homens o temam.” (v.14)
Se Deus assim fez e determinou, por que querer controlar tanto? Não
seria melhor deixar que Ele guie nossa vida? Vivemos num momento em que o
tempo é por demais precioso e por assim ser, devemos ter muito cuidado em usálo. Se nós agirmos com a determinação de que o tempo não é nosso e sim do
Senhor , com certeza o nosso dia porque não dizer vida, será completo.
Jerusa Pinto Soares
Secretária da LIBER/NY

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial

COMUNICAÇÕES

Henrique Ludwig – Piano

Oração

João Rubens Soares

Saudações e Boas-Vindas

Pr. Paulo Paiva

Cânticos

Liber NY Worship & Praise Team
Aquele Que Está Feliz
A Vitória do Senhor

Momento de Intercessão

Pr. Paulo Paiva

Hino

Regente e Congregação

Orival Canhedo
Cânticos

Daniela Ludwig – piano
Oração
Liber NY Worship & Praise Team

Mensagem

Pr. Jorge Prado

Palavra Pastoral

Pr. Paulo Paiva

Hino Congregacional

Regente & Congregação
Uma Benção Antiga
266 HCC

Música Final

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.

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

Aos Pés da Cruz
Alfa e Ômega
Ao Que Esta Assentado

Oração Final e Benção

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.

“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações
sábios”. Salmo 90:12

Pr. Paulo Paiva

Interludio

ESTUDOS IMPORTANTES, VAMOS CONFERIR?

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE NOVEMBRO

O Que Darei a Cristo?
430 HCC
Dedicação de Dízimos e Ofertas

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

Pr. Paulo Paiva
Piano

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 25/11 (sábado) – O ultimo Encontro Jovem desse ano.
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 Manuel Cunha.
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 – Fique atento às informações durante o culto. Pegue
ainda hoje o seu envelope com os tesoureiros da igreja: Vania e Solenir.

