ANIVERSARIANTES DO MÊS DE OUTUBRO

Dia 05 – Luiz Mauro Machado
Dia 18 – Aniversário da Igreja
Dia 20 e 21 de outubro – Comemorações do aniversario da Igreja com
a presença do Pr. Eli Fernandes de Oliveira da Liber-SP
Dia 22 – Stephanie Campanha

QUERIDO VISITANTE
Damos as boas-vindas a todos os que nos visitam e cultuam hoje
conosco. Desejamos que se sintam bem e abençoados por Deus
em nossas atividades!
ESCALA DE SERVIÇO

Domingo
Dirigente do Culto
Som
Projeção
Recepção

“Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.” 2 Coríntios 3:17
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Hoje

Próximo

Joao R. Soares Maria de Fatima Lacerda
Kevin Siqueira
Kevin Chan
Anthony Soares
Anthony Soares
João R. Soares
Lidia L. Krummenauer

AGENDA DE FINAL DE ANO
Outubro 18 – Aniversario da Igreja
Novembro 22 – Thanksgiving
Dezembro 25 – Natal
Dezembro 31 – Vigília

A nossa responsabilidade e orar, participar
e convidar.
Continuação do Editorial

Eu lamento (quem também lamenta?) os pais críticos, que até imaginaram
que seus filhos acabassem se dedicando aos ministérios da igreja, como se
fossem capazes de sobreviver à enxurrada de comentários depreciativos ao
ensino da igreja, à música da igreja, à estrutura da igreja.
Eu me solidarizo (você também?) com aqueles pais que reconhecem que
foram relapsos, omissos, irresponsáveis e críticos e, agora, em lágrimas,
ajoelhados, pedem perdão a Deus
por não terem pastoreado seus filhos, que também não pastoreiam seus
netos.
Eu me solidarizo (você também?) com aqueles pais que, mesmo tendo
perdido o rumo, agora se põem no caminho e oram por seus filhos, tentam
orientar seus filhos e não desistem dos seus filhos e cuidam também de suas
próprias almas.
Eu me junto a esses pais, em oração.
Pr. Israel Belo de Azevedo

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

facebook.com/LiberdadeNY

EU LAMENTO
Eu me alegro (todos nos alegramos) pelas novas gerações de cristãos:
crianças, juniores, adolescentes e jovens.
Eu me alegro (todos nos alegramos) com aqueles que, nascidos no
Evangelho, tornaramno seu.
Eu me alegro (todos nos alegramos) com aqueles que, tendo outros
berços, fizeram da manjedoura de Cristo a sua casa.
Eu me alegro (todos nos alegramos) com aqueles que, tendo pais
cristãos relapsos, foram além deles e hoje procuram viver de modo
digno de Jesus.
Eu me entristeço (todos nos entristecemos) junto com os pais que
choram os filhos que não mais compartilham a fé que um dia dividiram,
nos mesmos bancos de igreja e nas mesmas mesas de almoço, quando
comentavam a aula, o sermão ou um louvor. Sempre que puderam,
oraram com eles em casa, levaram-nos à igreja, compraram-lhes Bíblias
e livros de valores, mostraram-lhes o caminho excelente. Sempre
desejaram que fossem cristãos dedicados,
como eles. Sempre deram exemplos de uma vida vivida diante de Deus.
No entanto, em algum momento, seus filhos fizeram outras escolhas,
que precisam de respeito, regadas a orações, de joelhos feridos, pela
saudade e pela dor.
Eu lamento (quem também lamenta?) os pais relapsos, que até
desejaram que seus filhos lessem a Bíblia, embora não o fizessem.
Eu lamento (quem também lamenta?) os pais omissos, que até esperaram
que seus filhos se dedicassem à oração, apesar de nunca serem vistos por
eles de joelhos, à beira da cama.
Continua na página 4

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO

COMUNICAÇÕES

DEUS NOS FEZ BRASILEIROS PARA QUE COM NOSSO JEITO DE
SER, LOUVEMOS E ADOREMOS AO SEU NOME
Música Inicial

Wesley & Marlene – Instrumental

Oração Inicial

Jocilene Ayres Malas

Música Congregacional

Wesley & Marlene

Boas-Vindas

Jocilene Ayres Malas

DEUS NOS FEZ BRASILEIROS PARA QUE COM NOSSO JEITO DE
SER, POSSAMOS SERVÍ-LO ONDE QUER QUE ESTIVERMOS
Palavra Sobre o Projeto de Natal & Avisos

Jocilene Ayres Malas

DEUS NOS FEZ BRASILEIROS PARA QUE COM NOSSA MANEIRA
DE SERVIR, POSSAMOS FAZER DIFERENÇA
Dedicação de Vidas Bens e Talentos
Música Congregacional

Congregação
Wesley & Marlene

Oração de Gratidão e Dedicação

Membro da Congregação

DEUS QUER USAR NOSSA BRASILIDADE PARA QUE ATRAVÉS
DELA, ALCANCEMOS O MUNDO
E ANUNCIEMOS AS BOAS NOVAS
Participação Especial

Wesley & Marlene

MÚSICA, PALAVRA & TESTEMUNHANDO
Palavras Finais

Jocilene Ayres Malas

Oração Final

Wesley

Música Final

Wesley & Marlene

Youth Group News
There will be a mini Youth Night this
Saturday with special guest Filipe
Fernandes at 8:00pm here at
Immanuel Church. Don’t miss it!

Faça da Oração um Hábito
Segunda-feira - Pr Aloisio Campanha nosso pastor,
sua família e seu Ministério
Terça-feira - Pela diretoria da nossa igreja
Quarta-feira - Pelo Ministério de Música,
REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA –8:00pm
Quinta-feira – Pelas famílias de nossa igreja e
Ministério de Finanças
Sexta-feira – Pelo Ministério de Mulheres. Pelos nossos visitantes.
Ore, converse, comunique-se com os que nos visitam.
Sábado - Pelos enfermos – José Machado -Pelo Ministério de Artes
Culinárias.
Domingo – Pela unidade da Igreja. Pelo Ministério de Oração.
REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA – 6:15PM

EBD
Estaremos estudando na próxima semana
sobre MORDOMIA DA PALAVRA – Nossas
palavras devem ser verdadeiras, Nossas
palavras devem ser uteis, Nossas palavras
devem ser oportunas, Nossas plavaras
devem glorificar a Deus.
QUARTA-FEIRA
Nessa semana o irmão Nelio Chaves estará ministrando o
nosso Estudo Bíblico no livro de Tiago
cap. 2 – vv. 14- 25, assunto Fé e Obras.
Insistimos na participação do irmãos pois
os estudos tem sido de grande importancia
para o nosso crescimento cristão. A oração
tem sido um ponto importante também
pois a cada semana podemos agradecer as bênçãos que Deus
tem derramado sobre nós como corpo de Cristo.
NOSSO “CHRISTMAS PROJECT 2012” JÁ
DECOLOU - “HOPE OF THE BROKEN WORLD”.
Ainda há tempo para que VOCÊ, junte-se à este
projeto. Venha e Participe! Procure a Jocilene para
pegar o material e começar a ESTUDAR o mais
rápido possível!!!!!

