
Pr. Augusto Nicolau, 
MM Jocilene Malas, 
Pr. Estevam Fernandes e MER Silvana Rego

Luiz Mauro, João Rubens e Eduardo 
auxiliando o Pr. Elton Johnson em uma 

de suas ilustrações

CHEGAMOS AO NOSSO PRIMEIRO ANIVERSÁRIO.
DEUS SEJA LOUVADO!

Temos muitos, na verdade inúmeros, motivos de gratidão ao Senhor 
por todas as bênçãos que Ele nos tem concedido. Há, aproximadamente 
um ano, começamos nossas reuniões de oração. Semelhantemente aos 
discípulos na Igreja Primitiva, tínhamos reuniões para tão somente oferecer 
a Deus adoração, através de cânticos e conversas com o Todo Poderoso, 
durante as quais abrimos nossos corações e de ixamos o Espírito Santo 
agir. Até que Deus, o nosso Deus, nos confirmou a missão que hoje é con-
hecida como Igreja Batista da Liberdade em New York.

Como parte das comemorações tivemos a série de conferências 
Encontros Transformadores com o pastor Elton Johnson, durante a qual 
almas se renderam aos pés de Jesus, aceitando-O como Senhor e Salva-
dor de suas vidas.

Na semana do aniversário da igreja, o pastor Augusto Nicolau esteve 
conosco, realizando cultos e vigília de oração. No dia 22 de outubro, culto 
de aniversário, muitos amigos estiveram conosco para juntos louvarmos a Deus. O pastor Nick nos trouxe uma mensagem de 
coragem e ânimo, para prosseguirmos na obra que o Senhor nos deu. Nessa mesma noite, nosso pastor consultor, Eli 
Fernandes, falou a toda a igreja, por telefone, da alegria de saber que estamos aqui em New York como uma agência do Reino 
de Deus, prontos a cumprir o “Ide” de Jesus.

E para fechar com chave de ouro, no domingo 23 de outubro, a Igreja Batista da Liberdade em New York recebeu de 
Deus um grande presente: a maravilhosa mensagem do coração do Senhor para o momento da Igreja, através do pastor Este-
vam Fernandes.

Nosso muito obrigado a todos que estiveram conosco, que mani-
festaram sua alegria por nosso primeiro ano de vida através de telefone-
mas, emails e cartas. A nossa Igreja co-irmã, Igreja Batista da Liberdade 
em São Paulo, por todo apoio que nos tem dado, através do envio de 
irmãos e pastores, e principalmente, das orações.

Acima de tudo e de todos, a Ele, o nosso Deus, seja dada toda a 
honra e toda a glória. Chegamos a esse primeiro ano de muitos que 
ainda virão, porque: 

“Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos 
menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, 
mas nós nos levantamos e estamos de pé.”  Salmos 20.7,8

Profª. Silvana Rego, Ministra de Educação Religiosa  

“Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos, e louvamos o nome da tua glória.”   I Crônicas 29.13

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO

DOMINGO - 11:30 AM

  Venha louvar e adorar a Deus e, após o culto, 
participe conosco de agradáveis momentos de 
comunhão durante o almoço em família.

EBD-  ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL

DOMINGO - 10:00 AM

   Classes para todas as idades!
   Estamos estudando sobre o livro de Isaías.

CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO

QUARTA-FEIRA - 8:00 PM

   Venha participar conosco do momentos de 
intercessão, quando oramos uns pelos outros.
   Participe!
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 Adora e louva ao Senhor! 
 Ouve a voz do seu pastor! - "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Salmos 23.1
 Proclama a mensagem do Salvador Jesus Cristo!
 Estuda a Bíblia, a Palavra de Deus!  
 Dobra os joelhos e ora uns pelos outros!
 Sustenta o trabalho missionário!


