COMPROMISSO / PLEDGE – Fique atento às informações durante o culto. Pegue
ainda hoje o seu envelope com os tesoureiros da igreja: Vania e Solenir. Varios
irmãos já aderiram ao compromisso no domingo passado. E o irmão ?

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)
RECADO DO PASTOR JOÃO NUNES E FAMÍLIA
Cheguei bem de viajem e já estou medicado. Estou bem e não estou sentindo
praticamente nada. Deus é grande o nome Dele é Elshaddai. Obrigado pelas
orações e por poder ter conhecido vocês. Minha esposa e meus filhos agradecem a
todos vocês e desejam que Deus continue abençoando esta igreja. Assim que tiver
o resultado final de todos os exames comunico imediatamente.
Endereco para correspondencia: e-mail: prjoaonunesgomes@hotmail.com

Telefone -(43) 3055-4388
Visitante seja bem-vindo. Que Deus abençoe sua vinda !
PR. ALOÍSIO CAMPANHA, é muito bom tê-lo junto a nós nesta
noite. Agradecemos a sua presença. Que Deus esteja abençoando
sua vida e de 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

João Rubens Soares
Kevin Siqueira
Caroline Soares
David / Orival

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

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
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TESOUROS DE HABACUQUE
Pouco se sabe sobre Habacuque, exceto que era um servo treinado do
Senhor, um profeta de profunda força emocional que clamou a Deus por
respostas aos problemas que viu em Israel.
Habacuque escreveu a sua mensagem quando Judá estava na
expectativa da invasão dos exércitos da Babilônia. Ninive, a capital da
Assíria, havia sido capturada e destruída pelos babilônios. O Egito
também tinha sido vencido. Os exércitos Babilônicos estavam agora se
dirigindo para Judá. Deus usou o profeta Habacuque para responder às
perguntas lógicas suscitadas quando Judá enfrentou esse ataque iminente
de uma nação ímpia.
A mensagem de Habacuque consistia em dua perguntas francas e as
respostas de Deus. Habacuque confiava em Deus, mas não compreendia o
método de operação dEle. A primeira pergunta feita pelo profeta foi: ”Por
que permites que o teu povo viva perversamente sem castigá-lo? Não te
importas?” (1:2-4). Deus respondeu “Meu cuidado e paciência se
esgotaram. A Babilônia vai conquistar o meu povo para castigá-lo pelos
seus pecados de infidelidade” (1:5-11).
A resposta de Deus a primeira pergunta levou Habacuque a perguntar:
“Por que vais usar uma nação perversa como a Babilônia para realizar o
teu propósito?” (1:12-2:1) A isto Deus respondeu: “Não importa qual a
“ferramenta” que vou usar para o juízo. O que importa é que cada
individuo se volte para mim pela fé” (2:4). A salvação não era (e não é)
uma questão nacional; ela resultava (e resulta) de um relacionamento
pessoal estabelecido com Deus pela fé. Deus concluiu a Sua resposta com
a ordem de que toda a terra deveria adorá-lO (2:20).
Quando o profeta começou a entender o plano de Deus, ele cantou um
salmo de louvor a Deus pela sua fidelidade (3:1-19). Os últimos versículos
do livro oferecem uma grande afirmação da sua fé. Em seu salmo,
Habacuque visualiza as possíveis perdas que ele e seu povo podem ter,
mas afirma que sem levar em conta os resultados, ele vai alegrar-se
porque “O Senhor Deus é a minha fortaleza”.
Extraído

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial

COMUNICAÇÕES
Piano

Oração

João Rubens Soares

Hino

Regente e Congregação
Descansando no Poder de Deus – 330 HCC

Saudações e Boas-Vindas

João Rubens Soares

Cânticos

Liber NY Worship & Praise Team

Momento de Intercessão

M.M. Jocilene Malas

Dedicação de Dízimos e Ofertas

João Rubens Soares

Interludio

Piano

Oração

Vânia Ludwig
Liber NY Worship & Praise Team

Pr. Aloísio Campanha

Hino

Regente e Congregação
A Minha Fé e o Meu Amor – 348 HCC

Comunicações

M.M. Jocilene Malas

Hino Congregacional

Regente & Congregação

Uma Benção Antiga - 266 HCC
Oração Final e Benção
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.

ATIVIDATES DE FINAL DE ANO
Dia 20/11 (segunda-feira) 8:00PM - ENCONTRO DAS MULHERES: Será às
8PM na casa da dona Wine. Vamos celebrar os aniversariantes do ultimo trimestre.
Dia 25/11 (sábado) 7:30 PM - ENCONTRO JOVEM: Este será o último desse
ano. Além da presença e participação de igrejas de nossa vizinhança, teremos a
maciça presença da Primeira Igreja Batista de New Jersey com seu Grupo de
Coreografia e sua Banda de Louvor.
Dia 23/11 (quinta-feira) 4:00 PM - JANTAR DE THANKSGIVING: Teremos o
nosso momento como igreja para agradecermos a Deus as bênçãos recebidas
e, esse encontro será na casa do irmão Manuel Cunha. Se você deseja participar
deste evento, entrem em contato com as irmãs: Wine, Vânia ou Carlota ainda hoje.

Verdadeiro Adorador
Here I Am To Worship
Deus Fará Um Caminho
Mensagem

ESTUDOS IMPORTANTES, VAMOS CONFERIR?

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.

Ele Faz Proezas
Tudo é Possível

Cânticos

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

Pr. Aloísio Campanha
Piano

Dia 26/11 (domingo) 11:00 AM - CULTO DE THANKSGIVING: Estaremos
cultuando a Deus juntos com a Immanuel Church e demais igrejas que aqui se
reúnem no domingo pela manhã. Logo após teremos um delicioso almoço de
confraternização. Nossa igreja estará participando com musicas corais e
instrumentais.
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.

ENSAIO DO CORAL: Será nesta sexta-feira, 24 de novembro às
8:00 PM na igreja. Cantaremos no domingo pela manhã no culto
da Immanuel Church às 11:00 AM.

