Pr. Levy Penido e também ao irmão Thiago Silva, por
estar
participando em Culto de Louvor e Adoração ao nosso Deus . É sempre
um tempo de alegria, companheirismo e acima de tudo de estarmos
juntos louvando as maravilhas que Deus nos proporciona a cada
momento.
Que Deus o abençoe ricamente, suas famílias bem como ministério
que realizam.

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

A Comissão de Escolha Pastoral informa aos irmão que continua o seu
trabalho no que diz respeito à escolha daquele que será o nosso pastor.
Muito em breve estaremos informando à igreja o que está acontecendo
em todo o processo. Pedimos somente que estejam atentos as
comunicações que serão feitas através do boletim semanal da igreja
bem como durante o momento de avisos no decorrer do culto. Caso o
irmão não pode estar em qualquer reunião já acontecida, procure o
relator da comissão ou ao presidente em exercício da Igreja.
ESCALA DE SERVIÇO

Dirigente do Culto
Som
Projeção
Recepção
Contagem/Hoje
Contagem/Proximo Dom

João Rubens Soares
Kevin Siqueira
Anthony Soares
David Carvalho
Jerusa,Fatima, Sotiris
Jerusa, Lídia, Sotiris

2 Coríntios 3.17

New York, 23 de setembro de 2007 – Ano IV – Nº 189
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020

Atenção

Hoje

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

Próximo domingo
João Rubens Soares
Kevin Chan
Caroline 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

www.LiberdadeNY.org

PARA ANUNCIAR BOAS-NOVAS - REFLEXÃO
Um tripé fundamental: evangelização, missões e educação.
Eles fazem parte de um princípio fundamental que a igreja deve
ter, que é o princípio da identidade. A igreja precisa saber o
porquê de ter sido idealizada.
Quando a igreja não sabe sua identidade, ela corre o
risco de mudar totalmente o seu rumo de ação, corre o risco de
viver paralisada diante das muitas necessidades e do clamor do
povo.
A igreja precisa entender que não nasceu apenas para
celebrar a Deus em seus cultos, que não nasceu para ser forte
em um ou outro ministério apenas e, sim para ser uma igreja de
crescimento integral.
A igreja precisa entender que não nasceu para atender
somente alguns, de determinada classe social, mas que nasceu
para todos. Por mais claro e óbvio que isso pareça ser, nem
sempre a prática reflete a teoria.
O que temos visto, muitas vezes, são igrejas que não têm
propostas efetivas de vida para os que perecem ao seu redor,
preferindo o discurso materialista da “prosperidade econômica”
ou o discurso idealista, da vida “após a morte”.
A igreja de Cristo não pode desviar-se de sua identidade e
missão que refletem em: evangelização, educar e fazer missões.
Estas não são ações opcionais, nem são departamentos
dos quais a igreja pode prescindir. São responsabilidades sociais
que fazem parte da identidade da igreja, ou seja, ser igreja é
mover-se nessas direções ou, caso contrário, estaremos
descumprindo a ordenança de Jesus.
Extraído da Revista Maturidade Cristã 3T2007

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial Instrumental
Oração
Leitura Bíblica

Thiago Silva
João Rubens Soares
Dirigente e Congregação

65 HCC - Cristo – O Primogênito de Deus (Cl 1.15-20; Ap 5.12)
Hino Congregacional
Regente e Congregação
Cantarei Ao Meu Salvador - 66 HCC
Boas-Vindas
Maria de Fátima Lacerda
Mensagem Musical
Thiago Silva
Redentor
Paulo Cesar Baruk
Tema, Divisa e Música da Campanha de 2007
Jerusa Soares
2007 – ANO DA ORAÇÃO
E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e
buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu
ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. II
Crônicas 7.14
Hino Congregacional
Regente e Congregação
Se Meu Povo
Momento de Oração
Dedicação de Dizimos e Ofertas
Cântico

Jerusa Soares
Congregação
M.M. Jocilene Malas

Te Agradeço
Oração de Gratidão e Dedicação
Cântico

Carlota Custódio
M.M. Jocilene Malas

Mensagem Musical

Verdadeiro Adorador
Quero Água Vica

Thiago Silva

Palavras Finais
Oração Final e Benção
Música Final

Pr. Levy Penido
Thiago Silva
I Can Only Imagine
Mercy Me

ATENÇÃO

- Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos.

EBD – Hoje estudamos e As Doutrinas Evangelização Missões e Educação

Religiosa, no próximo domingo estaremos estudando sobre As Doutrinas da
liberdade e do Serviço Social. Se você se interessa pelo assunto não deixe de
participar de nossa EBD todos os domingos às 5:30 PM.

INTERCESSÃO
“Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições sejam em
tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças.”
Filipenses 4.6
Oremos:
•
Por aquele que será o pastor de nossa igreja
•
Pela saúde de nosso irmão Manuel Cunha
•
Por Julia (seus familiares: Orlando(esposo), Nicole (filha adolescentes),
Vinicius (filho de 4 anos).
•
Por Filipe Fernandes (filho do Pr. Eli) Por restabelecimento em função
da cirurgia a que foi submetido.
•
Pelo jovem Daniel Carlos Baptista (exército americano no Iraque)
•
Por nossa igreja e suas atividades semanais
•
Pela diretoria de nossa igreja e membresia
•
Pelos jovens e adolescentes de nossa igreja
•
Pela vida de nossos aniversariantes do mês
•
Por nossa irmã Aline (Liber NY recém-chegada. Trabalho e moradia)
Agradeçamos:
•
Pelas atividades da igreja realizadas na semana que passou e por cada
irmão que pode estar presente a cada uma delas.

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

Confiar Em Ti
Paulo Cesar Baruk
Mensagem
Mensagem Musical

COMUNICAÇÕES

04 – Evanise S. Andrade Chan
09 – David Carvalho DaSilva
10 - Pollyanna Pinto Soares

ESCALA DE PARTICIPAÇÃO NOS CULTOS DURANTE O MÊS
09/27 - (quarta-feira) – João Rubens Soares (Igreja)
09/28 - (quinta-feira) – David Carvalho da Silva (Núcleo de Astoria)
09/29 - (sexta-feira) – Jerusa Pinto Soares (New Rochelle)

Maria de Fátima Lacerda
Pr. Levy Penido
Instrumental

OUTUBRO – “MÊS DE ANIVERSÁRIO DA LIBER/NY”
Dia 27/10 – NYACK COLLEGE CHORALE IN CONCERT

Parabéns Douglas
Pelo término das 600 horas de Treinamento
Intensivo em “Artes Culinária Clássica”. Vá em
frente e que Deus o abençoe sempre.

