COMPROMISSO / PLEDGE – Para que vocês possam acompanhar, durante o mês
de novembro tivemos uma participação de 14 irmãos em nosso compropomisso e
a oferta levantada foi de $585.00 (Quinhentos e oitenta e cinco dólares). Esta
campanha terá um tempo de duração de 6 meses ou quanto o irmão desejar no
seu coração. Ainda há tempo de você participar, o que está esperando?

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)
CAMPANHA DE MISSÕES NACIONAIS 2006
Estamos iniciando hoje a Campanha de Missões Nacionais 2006, 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. Prostando-se, 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

Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira
Caroline Soares
Evanise/Ana

Pr. Paulo Paiva
Kevin Siqueira
Caroline Soares
Fatima/Silvana

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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Necessidade de AMAR

Apesar de todas as limitações da emoção em criar, viver e
cultivar uma esfera de amor, amar é uma das necessidades vitais
da existência .
Quem ama vive a vida intensamente.
Quem ama extrai sabedoria do caos.
Quem ama tem prazer em se doar.
Quem ama aprecia a tolerância .
Quem ama não conhece a solidão.
Quem ama supera as dores da existência.
Quem ama produz um oasis no deserto.
Quem ama não envelhece, ainda que o tempo sulque o rosto.
O amor transforma miseráveis em ricos.
A ausência do amor transforma ricos em miseráveis .
O amor é uma fonte de saúde psiquica.
O amor é a expressão máxima do prazer e do sentido
existencial.
O amor é a experiência mais bela, poética a e ilógica da vida.
Cristo discursava sobre a revolução
do amor ... Cristo
discursava sobre um amor estonteante, um amor que gera uma
fonte de prazer e de sentido existencial. Aquele simples homem de
Nazaré , que teve tantas dificuldades na vida, que sofreu desde a
infância e, quando adulto, não tinha onde reclinar a sua cabeça
não apenas destilou sabedoria da sua dor e extraiu poesia da sua
miséria , mas ainda achou fôlego
para falar de um amor
arrebatador: "Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.." João
13:34 * Eu, Você , Nós ... o mundo, precisamos aprender a amar, e
viver o Amor de Cristo!!
Extraido do: O Mestre dos Mestres (Augusto Cury)

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial

Instrumental

Oração

Winefred Camargo

Boas-Vindas

Pr. Paulo Paiva

Hino Congregacional

Regente e Congregação
Oh! Vinde Fiéis – 90 HCC

Palavra do Ministério de Missões

Maria de Fátima Lacerda

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

Pr. Paulo Paiva

Oração

Jerusa Soares

Mensagem

Pr. Paulo Paiva
A FELICIDADE DA RESTAURAÇÃO DE DEUS
Salmo 32

Cânticos

Liber NY Worship & Praise Team

Cântico

Pr. Paulo Paiva
Liber NY Worship & Praise Team

O Rei Está Voltando
Palavra Pastoral

Pr. Paulo Paiva

Oração e Bênção

Pr. Paulo Paiva

Música Final

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.

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

Dia 04 - Stephanie Machado
Dia 13 - Casamento Solenir & Mauro
Dia 14 - João Rubens Alves Soares
Solenir Machado.
Dia 17 - Clarice Carmo Carvalho
Dia 31 - Sotiris Malas

ATIVIDATES DE FINAL DE ANO

Nossa Herança
Alto Preço
Celebração da Ceia Memorial

COMUNICAÇÕES

Instrumental

OBSERVAÇÃO
A meditação de hoje do nosso boletim, esteve sob a responsabilidade da
irmã Natahalia Boroni Soares.

Dia 04/12 – Reunião do Ministério Feminino na casa da irmã
Wine às 8:00PM. Estaremos comemorando o aniversário das
irmãs: Jocilene, Carlota, Evanise, Maria Lucy, Lecir e
Solenir. Vamos juntas agradecer a Deus por mais essa
bênção concedida a cada uma delas esse ano.

Dia 18/12 - Reunião do Conselho Administrativo às 6:30 PM na
casa do irmão Manuel Cunha. Todos os Líderes dos Ministérios da
igreja estão convocados para a última reunião do ano.
Dia 18/12 - Assembléia Geral às 8:00 PM na casa do irmão
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.
Dia 31/12 – Culto de Vigília

