Pr. Paulo Paiva

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!

37-11 Crescent St., Astoria, NY 11101
718-956-4020 www.LiberdadeNY.org

EBD - ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO

CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO

DOMINGO - 10:00 AM

DOMINGO - 11:30 AM

QUARTA-FEIRA - 8:00 PM

Um espaço para você aprender mais sobre a
palavra de Deus, esclarecer dúvidas e trocar
idéias.
Participe! Aprenda! Cresça!

É tempo de Natal! Venha celebrar e cantar o
nascimento do Messias.
Almoço e confraternização dominicalmente
após o culto.

Momentos de gratidão e intercessão.
Estamos estudando o livro de Colossenses.

PR. PAULO PAIVA E ESPOSA CHEGAM A NEW YORK
PARA PASTOREAREM NOSSA IGREJA
“Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vós, em
todas as minhas orações,” Filipenses 1:3-4
Este texto bíblico tem muito a ver com o que sentimos hoje aqui com os meus irmãos em Cristo Jesus na cidade de
New York. Desde o primeiro momento que soubemos da organização e trabalho dos irmãos aqui nesta cidade, passamos
a orar e a nos alegrar por saber que aqui na “capital do mundo”, Deus plantou mais uma agência de salvação e anúncio
de Suas Boas Novas e de Suas Virtudes.
Nossas expectativas vieram a ser superadas desde o primeiro contato até nossa chegada.
Deus tem nos surpreendido positivamente a cada instante aqui. T emos visto e sentindo o cuidado e a presteza que
a igreja tem conosco, e sabemos que Deus tem sido glorificado por isso tudo.
Viemos para esta cidade, para fazer um trabalho específico.
Sabemos das lutas e dificuldades que ocorrerão, mas como foi Deus
que nos enviou para cá, temos a certeza e a confiança que seremos
aquilo que Ele deseja que sejamos nesta cidade e nesta amada
igreja: abençoadores de vidas.
Igreja Batista da Liberdade em New York, que
todos nós sejamos compromissados com Jesus e
com a Sua Palavra, que vivamos na mais perfeita
paz e que o Senhor guarde as nossas mentes e
corações.
Sigamos avante com fé, firmes e assim
cumpriremos o que Jesus nos delegou.
“Ide, portanto, fazei discípulos de
todas as nações, batizando-os em
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito
Santo; ensinando-os a guardar todas
as coisas que vos tenho ordenado
E eis que estou convosco todos
os dias até a consumação dos
séculos.”
Mateus 28:19-20
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