ANIVERSARIANTES DO MÊS DE OUTUBRO

08 – Josue & Lilian Bernardes (casamento)
15 – Laverne Middleton
22 – Stephanie Campanha
28 - Benjamin B. Parreira

VISITANTE
Agradecemos sua visita e esperamos tê-los conosco novamente!
ATIVIDADES PERMANENTES

Escola Bíblica Dominical (Adultos e Jovens): 1:00pm
Culto Dominical: 2:30 pm
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

AULAS DE MÚSICA NA LIBERNY

Aulas de Piano, Bateria, Violão, Baixo, Violino e Canto. Para maiores informações, procure
a Ministra de Adoração, Música e Artes, Jocilene Malas pelo telefone (718) 472-4732 ou
por emailjo@libertyny.org

EBD

Iniciamos uma nova etapa na nossa EBD - Fases do Crescimento na Fé. Otima
oportunidade de estar conosco .

UMA NOVA OPÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO: DOAÇÕES ON-LINE

Acesse o link ainda hoje, confira e…CONTRIBUA SEGUNDO PROPUSER SEU
CORAÇÃO! LiberdadeNY.org/donation

Editorial Continuação
É bem melhor viver sem impor cotas à alma, sem racionar os sentimentos bonitos
que brotam dentro de nós, e que reclamam por um espaço no coração. Isso é
viver transbordando em si mesmo. É vida cheia de graça e de sentido. É
plenitude!
Estevam Fernandes de Oliveira, Pastor Sênior da 1ª Igreja Bstista de João
Pessoa, PB, conferencista internacional, é psicólogo, mestre e doutor em Ciências
Sociais. Textor publicado no Jornal Correio da Paraíba, edição de domingo, 10 de
julho de 2016 e divulgado entre amigos com autorização do autor.
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VIDA E PLENITUDE
A vida nos impõem muitos limites.Como se isso não bastasse, passamos grande parte da
nossa existência confinados em limites que nós mesmos nos impomos. Construimos altas
muralhas e grandes cercas dentro de nós; aprisionamos a nossa alma e a impedimos de
expressar sentimentos e vivenciar boas emoções. Em suma, cerceamos a nossa própria
liberdade.
Nós mesmos colocamos freios em muitas áreas importantes da nossa vida. Tornamo-nos
especialitas em contenção, em racionamento. Já não basta a curta existência que nos resta
na terra? Ainda viveremos racionando a alegria, a esperança e a liberdade? Isso énimpor à
existência um sacrifício desnecessário.
Nossa medida de amar é muito pequena. Expressamos pouco o nosso amor, sobretudo,
para com as pessoas que não são especiais. Essa limitação do amor atinge até a nós
mesmos. Nossa autoestima anda muito abaixo da média. Não sabemos nos amar
intensamente. Por vezes, nos tornamos reeféns do coração alheio. Isso não é bom!
Já não suportamos as pessoas como antes. Nossa tolerância com as fraquezas dos outros
anda zero. Qualquer desavença é motivo para o rompimento de relacionamentos
significativos. A intolerância é como embrião do ódio: desfaz os laços mais sagrados, faz
sofrer a família, os amigos e a nós mesmos.
O excesso de intolerância denuncia a escassez de humildade e compaixão quehá em nós.
Ao mesmo tempo, expõe o egoísmo e o orgulhoqeu armazenamos no coração. Viver assim
é viver pobremente, com as prateleiras da alma vazias. Geralmente, nenevolossos atos de
solidariedade, generosidade e benevolência estão muito aquém da nossa capacidade de
realização. Há muitas coisas boas em nós; são sentimentos, atitudes e palavras que andam
adormecidas e precisam transbordar. Somos muito omissos.
Em tempo de crise, até a fé sofre racionamento. É mais fácil fugir dos problemas e dizer
para si mesmo que não há mais nada a fazer, do que exercitar uma fé que ultrapasse os
limites da “racionalidade”. A fé verdadeida não admite cotas nem conhece limites, ela é
sempre imensurável. O que precisamos é deter a incredulidade. Nossa capacidade de crer
determinará aonde deveremos chegar. Diariamente, de maneira abundante, Deus
derraama sobre nós a sua graça. Não há limites para o amor d”Ele, nem freios à sua
misericórdia. Que tal aferirmos a nossa vida pelas medidas do Altissímo? O Senhor não
tem cotas! Tudo nele transborda; tudo nele é plenitude. Eu vim par tenhama vida e a
tenham com abundância, disse Jesus.
Continua na página 04

Culto de Louvor e Adoração
Video Countdown
Músicas Congregacionais

MIAMA & Multimídia
Grupo Vocal & Instrumental/Congregação

10,000 REASONS (Bless The Lord)
ENQUANTO EU CALEI

Oração
Músicas Congregacionais

Luana Brasil
Grupo Vocal & Instrumental/Congregação

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 Igrejae Visitantes
SEXTA-FEIRA: Ministério de Finanças e Ministério de Mulheres
SÁBADO: Enfermos & Ministério de Crianças
DOMINGO: Ministério de Oração,Famílias da Igreja e Brasil

CRER E OBSERVAR - 465 HCC
SONDA-ME
QUERO ÁGUA VIVA
Momento de Intercessão
Pr. Aloísio Campanha
Boas-vindas e Comunicações
MIAMA Jocilene AyresMalas
Mensagem
Pr. Aloísio Campanha
“A FRAQUEZA DE SANSÃO”
Dedicação Vidas, Bens e Talentos
Congregação
Música Congregacional
Grupo Vocal & Instrumental/Congregação
Palavras Finais
Oração Final
Música Final
VOCAL
Jocilene Ayres Malas
Luana Brasil
Monica Malas
Pollyanna Soares
PIANO
Jocilene Ayres Malas
BATERIA
Kevin Chan
Nicholas Malas
VIOLÃO
Kevin Chan
SOM
Kevin Chan
Selma Souza
PROJEÇÃO
Anthony Soares
APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas

RESTAURAÇÃO

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Piano

OUTUBRO
DOMINGO, dia 16 às 2:00 PM - ANGELO TORRES – Saxofonista…estará conosco no
dia 16 DE OUTUBRO, em nosso culto dominical. Marque em sua agenda e aguarde por
maiores informações.
SÁBADO, dia 29 - VIAGEM À LANCASTER*Em virtude de nossa viagem à Lancaster,
não teremos o Movie Night & Insigth em outubro.
NOVEMBRO
SÁBADO, DIA 5 às 7:00 PM: JANTAR DE DESPEDIDA DA CARLOTA: Estaremos

realizando um festa de despedida para nossa querida Carlota, que estará retornando ao
Brasil. Será um “Fundraising Dinner” para auxuiliar Carlota com as despesas do retorno.
Você poderá adquirir convites com a CLÁUDIA à partir de HOJE.

DOMINGO, DIA 20 às 3:30 PM - ALMOÇO DE THANKSGIVING: Celebraremos o
Thaksgiving na LiberNY. Marque em sua agenda e convide seus amigos.

SÁBADO, dia 26 às 7:00 PM – MOVIE NIGHT & INSIGHT: “THE NATIVITY STORY”,
será o filme de novembro. Venha ASSISTIR, DISCUTIR e PARTICIPAR desse momento de
Confraternização e Crescimento.

