68-10 31st Avenue
Woodside, NY 11377
Fone: 718-956-4020

CULTO DE LOUVOR & ADORAÇÃO
DOMINGO - 7:00 PM

www.LiberdadeNY.org

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL

NÚCLEOS DE ESTUDO BÍBLICO

CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO

ASTORIA: QUINTA-FEIRA - 8:00PM

QUARTA-FEIRA - 8:00 PM
Momentos de gratidão e intercessão.

30-60 48th Street, Apt. 2G – Astoria
Fone: 718-626-2269

CULTO JOVEM

NEW ROCHELLE: SEXTA-FEIRA - 8:00 PM

DOMINGO - 5:30 PM

ÚLTIMO SÁBADO DO MÊS - 7:30 PM

Bandas, comunhão com outras igrejas e
programação em inglês.

316 Mayflower Ave – New Rochelle
Fone: 914-654-1281

IGREJA BATISTA DA LIBERDADE:
UMA IGREJA DE ORAÇÃO E AÇÃO
2007 – ANO DA ORAÇÃO
“E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar,
e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus
caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus
pecados, e sararei a sua terra. II Crônicas 7.14

O tema ANO DA ORAÇÃO foi escolhido por nossa igreja para
este ano, pois entendemos perfeitamente que somente buscando
a face do Senhor é que poderemos entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós como Seus servos.
Estamos em pleno processo de escolha pastoral e enquanto

isso, Deus tem nos enviado servos dEle, pastores tão somente comprometidos com a Palavra e com o cuidado do rebanho do Pai. Servos como Pr. Levi Penido, Pr. Aloísio Campanha, Pr. Ademir Simões, Pr.
Sebastião Baptista, Pr. Eli Fernandes, Pr. Estevam Fernandes, Pr. Jairo Monteiro, Pr. Ebenézer Sousa
e Pr. Inaldo Vieira Filho, tem a cada semana nos levado ao crescimento em conhecimento e entendimento do que Deus quer realizar através de nós. Isso tem sido tremendo!
São 4 os cultos semanais realizados regularmente, sendo 3 em Astoria e 1 em New Rochelle.
Temos também a Escola Bíblica Dominical e o Culto Jovem, este sendo realizado uma vez por mês
em inglês. Estes momentos de reunião tem sido benção e feito diferença na vida dos que os tem
frequentado.
Venha participar conosco de algum deles, pois são oportunidades especiais de comunhão com
Deus e com irmãos e amigos. Sua presença nos trará grande alegria e certamente sua vida será transformada.

