ANIVERSARIANTES DO MÊS DE NOVEMBRO
Dia 02 – Lecir Siqueira
Dia 16 – Sabrina G. de Oliviera
Dia 17 – Adriana dos Santos
Dia 27 – Cicera C. Rosa
Dia 30 – Admilson dos Santos

VISITANTE

Agradecemos sua visita e esperamos tê-los conosco novamente!

New York, 01 de novembro 2015 – Ano X N°44
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020
www.LiberdadeNY.org
facebook.com/LiberdadeNY
Pr. Aloísio Campanha

ATIVIDADES PERMANENTES
Escola Bíblica Dominical (Adultos e Jovens): 2:15 pm
Culto Dominical: 1:00pm
Culto de Oração e Estudo Bíblico: Quarta-feira 8:00 pm
Ceia Memorial: 1º domingo do mês
Culto Administrativo: trimestral - 2º domingo do mês
Reunião do Conselho Administrativo: 1ª sexta-feira do mês
CONFRATERNIZAÇÃO
O Ministério de Missões estará
promovendo no dia 08 de novembro uma
deleciosa FEIJOADA . Nesse dia estaremos
contribuindo com o valor de $10,00 com
objetivo de ajudar os nossos missionários.
Participe e convide seus amigos a participarem
conosco.
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LEITURA BÍBLICA DA SEMANA
NOVEMBRO
Ez.3.16 – 6.14,Hb4.1 -16,Pv.26.27
Ez.7.1 -9.11, Hb.4.1-14, Pv.26.28
Ez.10.1 -11.25,Hb6.1-20, Pv.27.1-2
Ez.12.1-14.11,Hb.7.1-17, Pv.27.3
Ez.14.12-16.42, Hb.7.18-28, Pv.27.4-6
Ez.16.43-17.24,Hb.8.1-13 , Pv.27.7-9
Ez.18.1-19.14,Hb.9.1-10, Pv.27.10
EBD
Estamos estudando sobre o Livro de Neemias que
trata da Restauração de uma nação. Não perca a
oportunidade de crescer espiritualmente com
experiencias marcantes desse servo de Deus junto ao
povo de Israel.

Confiança inabalável
Confiança tem haver com ter fé , o dicionário português define
confiança como: “Certeza ou segurança no modo de agir; Convicção;
Esperança firme; Atrevimento”. Aquilo que determina o que o homem
pode alcançar tem haver com a sua confiança em Deus. Confiança não é
apenas uma declaração oral, mas são atitudes da mente e do coração.
A bíblia mostra vários exemplos de homens e mulheres que mantiveram
sua confiança em Deus e não foram desamparados, mas alcançaram o
prêmio de suas conviccões.
1.
Sadraque, Mesaque e Abednego: (Daniel 3:28) - Falou
Nabucodonosor, dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e
Abednego, que enviou o seu anjo, e livrou os seus servos, que confiaram
nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos,
para que não servissem nem adorassem algum outro deus, senão o seu
Deus. Estes três jovens mostraram uma confiança inabalável diante
daquela fornalha aquecida sete vezes mais. Uma confiança que estava
firmada na fidelidade aos princípios divinos.
2.
O rei Ezequias: (II Crônicas 32:1) - DEPOIS destas coisas e desta
verdade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá, e acampouse contra as cidades fortificadas, e intentou apoderar-se delas. Nas
atitudes do rei Ezequias encontramos vários aspectos da sua inabalável
confiança em Deus.
3.
Pedro: (Lucas 5:5) - E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre,
havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos; mas, sobre a tua
palavra, lançarei a rede.
Algumas pessoas por falta de total confiança em Deus acabam
desgastando-se de forma demasiada em suas próprias forças. Certo é
que, se queremos agradar o coração de Deus, é preciso confiar nele, como
o texto declara: “Ainda que um exército se acampe ao teu redor não
temas;" ainda que rumores de más notícias cheguem até você não tenha
medo, ainda que te lancem na fornalha de fogo ardente você não se
queimará.
Fonte: Pr.José Carlos

Adaptação: Nélio Chaves

Culto de Louvor e Adoração
Video Inicial
Música Congregacional

*MIAMA & de Multimídia
Grupo Vocal e Congregação

FIRME NAS PROMESSAS ‐ 344 HCC
Oração
Pollyanna Soares
Músicas Congregacionais
Grupo Vocal&Instrumental/Congregação
QUEM NOS SEPARARÁ?
MENTE E CORAÇÃO
NÃO MORREREI
NÃO TENHAS SOBRE TI
ABA PAI
Momento de Intercessão
Danila de Almeida Chaves
Boas‐Vindas e Comunicações
Jocilene Ayres Malas
Mensagem
Nélio de Almeida Chaves
“CONFIANÇA INABALÁVEL”
Daniel 3
Vídeo da Campanha “Operation Christmas Child”
Multimídia
Palavra Missionária
Selma Sousa
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos
Nélio de Almeida Chaves
Mensagem Musical
Jocilene Ayres Malas ‐ soprano

Palavras Finais
Oração Final
Música Final

EU ENTREGO A TÍ, SENHOR
Nélio de Almeida Chaves
Nélio de Almeida Chaves
Piano

VOCAL: Danila Pinheiro Chaves, Jocilene Ayres Malas, Nélio de Almeida Chaves
Pollyanna Soares
PIANO
Jocilene Ayres Malas
VIOLÃO
João Rubens Soares
BATERIA
Kevin Soares SOM
Kevin Chan
PROJEÇÃO
Anthony Soares

Comunicações
AGENDA DE ORAÇÃO
SEGUNDA‐FEIRA: Ministério Pastoral e Família Pastoral
TERÇA‐FEIRA: Diretoria da Liber NY e Ministério de Artes Culinárias
QUARTA‐FEIRA: Ministério de Louvor e Adoração e Ministério de Jovens e Adolescentes
QUINTA‐FEIRA: Famílias de Nossa Igreja e Visitantes
SEXTA‐FEIRA: Ministério de Finanças e Ministério de Mulheres
SÁBADO: Enfermos & Ministério de Criancas
DOMINGO: Ministério de Oração e Famílias da Igreja

"FACT OR FICTION" by David T. & Celeste Clydesdale
Kid’s Choir
When two teams go head‐to‐head in a game show contest designed to
help needy families at Christmas, they also come face‐to‐face with big
character lessons. They learn the value of teamwork, the danger of
pride, how Jesus helps us overcome fear ‐ and that when we apply
truth to our lives, God changes our hearts through the power of Jesus
Christ. With fun, kid‐friendly arrangements and a wide variety of
speaking roles for children, this fast‐paced 42‐minute musical is sure to be a hit among
adults and children alike.
PERFORMANCES
Saturday, December 12th @ 8pm
Sunday, December 13th, @ 10am and 1pm
COME AND BEHOLD HIIM" by Dennis & Nan Allen
Adult’s Choir
From the best selling Let's Sing series and Dove Award‐winners, Dennis &
Nan Allen, Come and Behold Him is a beautiful Christmas collection
designed to remind us that although we can't see Him with our eyes, we
can still see Him with our hearts? and believe. Through newly‐created
songs and traditional favorites, Come and Behold Him helps us remember
God's plan from the beginning of time was to have us come to Him.
PERFORMANCES
Saturday, December 19th @ 8pm
Sunday, December 20th @ 10 am & 1pm
NSunday, November 22nd @ 3:30 PM . You and your family are
invited as our guests of honor.
UMA NOVA OPÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO: DOAÇÕES ON‐LINE
Estamos inaugurando esta novidade, como presente de aniversário para nossa querida LiberNY.
Usando o sistema “Simple Give”, que é uma ferramenta que chegou para auxiliar as igrejas na
modernização de seu método de contribuição.
Em qualquer dia da semana, a qualquer hora, em qualquer lugar, de seu computador ou de seu
celular, você poderá estar contribuindo.
Você poderá acessar o site ou baixar o aplicativo em seu celular. A escolha é sua!
Lá, você encontrará as mesmas opções de ofertas, que estão no envelope de contribuições.
Acesse o link ainda hoje, confira e…CONTRIBUA SEGUNDO PROPUSER SEU CORAÇÃO!
LiberdadeNY.org/donation

