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)
VEM AÍ A CAMPANHA DE MISSÕES NACIONAIS
No próximo domingo estaremos iniciando a Campanha de Missões
Nacionais e o tema escolhido para esta campanha foi: “Vamos presentear
Jesus neste Natal” , nosso hino: O que darei a Cristo – 430 HCC e a
divisa: “Entrando na casa viram o menino com Maria sua mãe. Prostandose, o adoraram: e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas:
ouro, incenso e mirra”. Mateus 2:11

Visitante seja bem-vindo. Que Deus abençoe sua vinda !

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

João Rubens Soares
Kevin Siqueira
Caroline Soares
David Carvalho

Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira
Caroline Soares
Evanise / Ana

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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68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020
www.LiberdadeNY.org

Meditação

“Não terás na tua bolsa pesos diferentes, um grande e um
pequeno. Não terás na tua casa dois efas, um grande e um
pequeno. Terás um peso justo; terás efa inteiro justo; para
que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu
Deus, te dá.” Deuteronômio 25:13-15
Estes versos nos advertem a sermos justos no
relacionamento entre nossos amigos e demais pessoas com quem
nos relacionamos. Não apenas quando fazemos algumas trocas, mas
sim em todos os tipos de relacionamentos e conceitos. Não devemos
ter dois preços para prestação de serviço, não devemos ter dois
tipos de conceitos para selecionar pessoas para trabalhar conosco.
Devemos sim, agir com justiça e com amor para com todos os seres
humanos.
No Brasil, a partir de quando a capital passou a ser Brasília,
a carteira de habilitação passou a ser nacional, o registro é
municipal, com o prontuário estadual. Porque antes só era nacional
as tiradas no Rio de Janeiro, todas as demais eram estaduais. Mas
até hoje, quando você sai do seu estado e vai trabalhar como
motorista em outro estado,precisa transferir para a nova cidade a
sua carteira de habilitação; a empresa lhe exigirá porque o governo
determina.
Na América do Norte, a situação não é diferente, as carteiras
(driver’s license), são emitidas pelo estado. Mas tem valor nacional.
Os portadores podem dirigir em qualquer estado. Ou melhor em
qualquer país com o qual se mantem relação diplomática, o mesmo
acontesse com as do Brasil.
Voltando ao texto bíblico, não devemos ter dois tipo de
conceito. Se você é defensor da idéia, não ter carteira de outro
estado, mesmo que seja para simples locomoção, também não deve
concordar em ter benefícios em um país deferente do que está
morando. Se não é justo termos drive license de um estado e morar
em outro, também não podemos viver em um país e nos
beneficiarmos de outro; viver nos Estados Unidos e inscrevermos para
adquirir benefícios no Brasil.
David Carvalho da Silva

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial

M.M. Jocilene Malas – piano

Pr. Paulo Paiva

Boas-Vindas

João Rubens Soares

Cânticos e Hinos

Te Agradeço
Daí Graças De Coração
Como Agradecer A Jesus? – 422 HCC

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Pr. Paulo Paiva

Tu És Fiel, Senhor – 25 HCC
Mensagem

Pr. Paulo Paiva

VOCÊ PODE SUPERAR AS SUAS LIMITAÇÕES
I Samuel 16 e 17
Palavra Pastoral

Pr. Paulo Paiva

Oração e Benção

Pr. Paulo Paiva

Música Final

Kevin Siqueira – violino
Give Thanks

ATENÇÃO - Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos.
ESTUDOS IMPORTANTES, VAMOS CONFERIR?

My Tribute
Andraé Crouch/arr. Dino Kartsonakis
Oração

COMUNICAÇÕES

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.

ACONTECEU
ENCONTRO JOVEM: Ontem, e quem teve a oportunidade de participar
foi altamente abençoado por tudo : mensagem , músicas , coreografia,
confraternização; muito, muito bom mesmo, Deus é maravilho para com
o seu povo e principalmente quando nos colocamos a Seu serviço e
participamos de Sua obra. Agora, é só aguardar o próximo ano para
novos encontros.
JANTAR DE THANKSGIVING: Na casa do irmão Manuel Cunha.
Foram momentos de confraternização com os membros da Igreja Batista
da Liberdade em NY e seus amigos e, entre esses amigos a presenca do
Pr. Levy Penido e sua esposa irmã Lea Penido onde todos nós juntos,
rendemos graças ao Senhor.
CULTO DE THANKSGIVING: Hoje foi tambem um Dia de Ações de
Graças a Deus pelo que participamos e tivemos a oportunidade de ver e
ouvir. Foi um culto maravilhoso onde podemos sentir a presenca de Deus
pelas músicas, pelos testemunhos, pela união dos idiomas e tambem pela
confraternização, não existem barreiras quando o povo de Deus se reúne
e agora é só dizer “ao nosso Deus toda gloria!!!”
ATIVIDATES DE FINAL DE ANO
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.
Dia 31/12 – Culto de Vigília

