
LEITURA DA BÍBLIA EM UM ANO – "Procure apresentar-se a Deus 
aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que 
maneja corretamente a palavra da verdade. (2 Timoteo 2.15). Pegue a 
tabela na recepção! Participe! Estaremos entrando na última etapa a 
partir de outubro. Quem será aquele que, no dia 31 de dezembro, terá 
feito toda a leitura? 
 

 

QUERIDO VISITANTE – Sua presença é muito importante para nós! 
Sejam muito bem vindos! 

 “ Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor.”  Sal. 122:1 
Convide – Como poderão se alegrar, se não ouvirem o convite: “Vamos 
comigo à casa do Senhor?” Traga visitantes. 
 

Equipe do berçário – Se você se sente vocacionado para esse ministério, 
venha falar com MER Silvana Rego. Estamos formando as equipes. 
  
Observação: Precisamos elaborar a escala de berçaristas para as programações 
especiais do aniversário da Igreja. Se você deseja colaborar, coloque seu nome 
na escala que está sobre a mesa de entrada. Obrigada. 
 

 
Pr. Daniel Ledesma e familia – O nosso muito obrigado por  toda ajuda que os 
irmãos nos prestaram por ocasião da organização de nossa Igreja e atividades 
que se seguiram. “Que o Senhor vos abençoe e vos guarde...” é a nossa oração 
nesta nova etapa da vida de vocês. Vamos sentir saudades! 
 

QUERIDOS IRMÃOS 
 

Chegamos ao nosso primeiro aniversário!!! Vamos comemorar da 
melhor forma possível? Então vejamos: 
De 12 a 16 de outubro – Encontro Transformadores com a presença 
do Pr. Elton Johnson 
De 22 a 23 de outubro – Festa de Aniversário com a presença do Pr. 
Jose Augusto Nicolau da Liber/SP 
Você pode participar ativamente destas programações. Procure hoje, 
sem falta, na mesa da recepção, seu informativo de atividades e mãos 
à obra, essa que não é nossa e sim do nosso Deus. 
 
FIQUE ATENTO – Hoje, às 2:30pm, após o culto, conforme anunciado durante 
a semana por email e telefonemas aos irmãos, teremos a nossa Assembléia 
Extraordinária para tratarmos do assunto único Pastor Interino. Sua presença 
é muito importante não falte. 
  

 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIORIDADES – 1a. João 2: 15 – 17 
 

Nossa perspectiva deveria determinar nossas prioridades, e 
nossas prioridades deveriam determinar nossa prática. A perspectiva 
bíblica nos informa que tudo que nos desvia do amor do Pai é idólatra, 
independentemente da aparência boa que tiver. Em certo sentido, não 
é exatamente correto dizer que as prioridades do cristão deveriam ser 
em primeiro lugar Deus, em segundo lugar a família e em terceiro lugar 
a carreira e o ministério. Se Cristo é a nossa vida (Cl. 3:3 e 4), ele é 
tudo para nós, e ele não tolera concorrência e nem mesmo classificação 
comparativa. 

Uma vida centrada em Cristo significa que tudo o mais precisa 
ser visto da perspectiva dele. “Portanto, já que vocês ressuscitaram 
com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está 
assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do 
alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora a sua 
vida está escondida com Cristo em Deus. 

Como no caso de Marta (Lc. 10:38-42), é  fácil desviarmos 
nossa atenção por causa da ansiedade e preocupações do mundo e 
perdemos o que é mais necessário. “Respondeu o Senhor: ‘Marta! 
Marta! Você está preocupada e inquieta com muitas coisas; todavia 
apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe 
será tirada.’” (v.41,42). As preocupações desta vida, o engano das 
riquezas e o anseio por outras coisas encontram uma forma de sufocar 
a Palavra em nós e de torná-la infrutífera (Mc.4:19) A não ser que 
sejamos diligentes e vigilantes, vamos perder o melhor na nossa busca 
pelo que é bom. 

 
Tire tempo para refletir sobre cada área da sua vida 

usando a lente do senhorio de Cristo. Quais são as implicações 
dessa forma de pensar? 

 
Extraído 

 

New York, 18 de setembro de 2005 – Ano II – Nº 51 
37-11 Crescent St., Astoria, NY 11101 - 718-956-4020 www.LiberdadeNY.org 

  “Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.” 
2 Coríntios 3.17 

ATIVIDADES PERMANENTES 
Reunião de Oração Dominical – 9:00am 
Escola Bíblica Dominical – 10:00 am 
Culto Dominical – 11:30 am 
Culto de Oração e Estudo Bíblico – Quarta-feira 8:00 pm  
Culto Administrativo (Assembléia) – 2 º  Sábado 
Ceia Memorial – Todo 1 º domingo 



C U L T O  D E  L O U V O R  E  A D O R A Ç Ã O  
 

ABERTURA 

Chamada ao Culto ...........................................  Congregação 

Hino Congregacional.............................. ............Congregação 

A Dios Sea La Gloria/A Deus Demos Glória - 228 HCC 
 *Oração ..............................................Luiz Mauro Machado 

Palavras de Boas Vindas ..........................Luiz Mauro Machado 

CELEBRAÇÃO 

Cânticos de Celebração...............Liber Workship & Praise Team 

DEDICAÇÃO 

Dedicação de Dízimos e Ofertas...........................Congregação 

*Oração de Dedicação..........................Alberto Carlos Siqueira 

ADORAÇÃO 

Cânticos de Adoração .................Liber Workship & Praise Team  

Apresentação do Pregador........................Luiz Mauro Machado 

ENSINO 

*Mensagem ............................................ Pr. Daniel Ledesma 

Momento para Reflexao......................................Congregação 
GRATIDÃO 

Homenagem ao Pr. Daniel Ledesma.......................João Rubens 
Hino Congregacional...……………………………….............Congregação 

 
Uma  Benção Antiga – 266 HCC 

 
ENCERRAMENTO 

 
Oração pelo Pastor e Família.................................João Rubens 
* Bênção Apostólica................….................Pr. Daniel Ledesma 
Música/Final...............................................................................Teclado 
 

 
*Favor não se locomover durante esses momentos no culto. 

 
Favor não atender ou deixar o seu telefone celular ligado durante a 

realização de qualquer atividade na Igreja. 

Obrigado pela cooperação. 

C O M U N I C A Ç Õ E S  

Quartas-Feiras - Culto de Oração e Estudo Bíblico às 8:00 PM. Venha e 
traga visitantes. Estamos estudando o Livro de Romanos. 
Atenção  – Os irmãos Francisco e Marilene estarão embarcando para o Brasil 
dia 22 de setembro. Aqui fica o endereço para todos - Rua Agnes Roselin, 74 – 
Itaquera – São Paulo – CEP 08255-680 – Fone 011 65215624.  

MOTIVOS DE ORAÇÃO 
Intercessão  - Diretoria e Ministérios da Igreja agora em nova fase de 
atuação, por decisões que vamos tomar nas próximas assembléias, comunhão 
da família LIBER/NY,  por nossos familiares. 
Gratidão – Deus tem nos abençoado grandemente, e queremos demonstrar 
nossa gratidão. Faça conhecidas as bênçãos alcançadas! Compartilhe! 
     

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL  – Todos os domingos, às 10:00h. Classes 
para todas as idades. Seja pontual! 

Assembléia Anual da Igreja – Dia 16 de outubro, estaremos realizando a 
assembléia anual com eleições para cargos e funções na Igreja 
 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO 
 

“O Senhor te abençoe e te guarde”  Num. 6.24. 27 
 

04 – Evanise Chan    
 09 – David  D’Silva 15 – George Luces 
10 – Pollyanna Soares 17 –  MER Silvana Rego              

ESCALA DE SERVIÇO 
“E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, 
sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, 

servis.” Colossenses 3:23 e 24 

 Hoje  Próximo domingo 
Dirigente do Culto        Luiz Mauro Machado MER Silvana Rego 
Cozinha                         Solenir,Neuza,Sebastiao Dorinha 
Som                               Kevin Siqueira Kevin Siqueira 
Projeção                      Caroline e Kevin C     Caroline e Kevin C 
Recepção                      Evanise e David Evanise e David  
 

BANDEIRAS DOS ESTADOS – Se você tem a bandeira de algum estado do 
Brasil, por favor, entre em contato com o Ir. David Dasilva. Vamos precisar de 
todas elas para o lançamento da campanha em nossa igreja. Não deixe seu 
estado ficar de fora.  
 
FUNDO PRÓ TEMPLO. “Cada um contribua segundo propôs no seu coração; 
não com tristeza, ou por necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria.”  
II Corintios 9.7.  Os valores desse fundo não serão utilizados para 
nenhuma outra finalidade, a não ser a compra do templo. 

FOTOS – Aconteceu, virou manchete! Aproveite todas as 
oportunidades, para registrar os eventos através de fotos e envie-as 
para fotos@liberdadeny.org 


