
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! 
 
 

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. 
Pr. Admir Simões – Agradecemos  sua presença bem como a 
sua ajuda em nos fazer conhecer mais um pouco no que diz 
respeito a sermos bons Mordomos de Cristo. 
Equipe do berçário – Se você se sente vocacionado para esse ministério, 
venha falar com MER Silvana Rego. Estamos formando as equipes. 
 

 
FALTAM 17 DIAS PARA A REVOLUÇÃO QUE DEUS  

FARÁ EM ASTORIA: 
É isso mesmo! Deus vai “agitar” nossa cidade através de nossa igreja e 
dos ENCONTROS TRANSFORMADORES. Essa Cruzada Evangelística 
com o Pr. Elton Johnson vai mudar nossa história e a história de muita 
gente que ainda não conhece a Jesus! De 12 a 15 de outubro, 8:00 PM. 
 
 

OPERAÇÃO TRANFORMAR ASTORIA: 
Vá separando horários para poder distribuir PANFLETOS E 
BALÕES. Precisamos de VOCÊ, com sua simpatia e sua alegria 
contagiante para divulgar nossa igreja e os eventos que 
acontecerão em outubro. Procure a Jocilene e a Silvana para 
saber mais detalhes. 
 
Hoje – Assembléia Geral Extraordinária às 2:30pm para 
aprovação do Regimento Interno da Igreja. É muito importante 
a participação de todos os membros da Igreja. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENSANDO EM NOVOS LÍDERES  
GENESIS 37: 1 - 36 

           
          Quando jovem, José teve sonhos misteriosos – que depois se 
tornaram realidade de forma surpreendente. Deus o havia desigando 
para libertar e dar provimento à sua família, porém, José não tinha 
como prever os caminhos irregulares pelos quais seria conduzido até 
chegar a essa realidade. José sofreu rejeição, foi incompreendido e 
perseguido, mas o Senhor estava com ele em tudo isso. Ele persistiu 
em confiar no Senhor e não perdeu a esperança, apesar de situação de 
aparente desespero em que se encontrava. Por meio do processo de 
ser testado e aprender a confiar José finalmente estava pronto para 
enfrentar a tarefa para a qual fora escolhido. Em um dia memorável, foi 
transformado de prisioneiro em segundo homem do Egito. 
          Da mesma forma, Deus levantou outros servos como Moisés, 
Davi, Jeremias e Paulo. Em cada caso, ocorreu um longo e muitas 
vezes doloroso processo de formação de caráter e de personalidade até 
que estivessem preparados para servir e liderar. Essa necessidade de 
preparação é também a razão de não ser aconselhável colocar novos 
convertidos em posição de liderança espiritual. Nas suas instruções a 
Timóteo acerca da designação de presbíteros na igreja, Paulo escreveu: 
“Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia 
na mesma condenação em que caiu o Diabo” (I Tm 3.6). O Líder 
precisa ser educado (ensinado) e cuidado. Ele necessita de tempo para 
assimilar a responsabilidade própria da liderança. 
          O desenvolvimento da liderança deve ser um processo contínuo  
tanto em nossa vida quanto na vida  daqueles que estamos  
preparando. Você tem seus  mentores,. E tem sido também mentor de 
alguém? De  que  maneira  o  processo  disciplinar  esboçado em Hb 
12: 4-13 prepara crentes para liderança? 

   EXTRAÍDO 
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  “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 

Cântico                                     LiberNY Worship & Praise Team 
Celebrai A Cristo, Celebrai/ Celebrad A Cristo.¡Celebrad!/  

Celebrate Jesus, Celebrate! 
 *Oração ...............................................................Fátima Lacerda 

Palavras de Boas Vindas ...........................................Fátima Lacerda 

Palavra sobre OTA.................................................MM Jocilene Malas                            

CELEBRAÇÃO 

Mensagem Musical .................................................. Lúcia Lombardi 

DEDICAÇÃO 

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

Hino de Dedicação........................................................Congregação 

Tudo Entregarei – 295 CC(Español/English/Português) 

*Oração de Dedicação .............................................Nathália Soares 

ADORAÇÃO 

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

Vem, Esta  É A Hora/Ven Es Hora De Adorarle/ 
Come, Now Is The Time To Worship/Adorarei 

ENSINO 

*Mensagem........................................................ Pr. Ademir Simões 

Momento para Reflexão................................................Congregação 
Mensagem Musical.....................................................Lúcia Lombardi
  

CEIA MEMORIAL 
Ceia Memorial......................................................Pr. Ademir Simões 
Hino Congregacional...……………………………….......................Congregação 

 
Pão da Vida – 516 HCC 

 
Mensagem Musical.....................................................Lúcia Lombardi 

 
FINAL 

 
* Bênção Apostólica................…........................... Pr. Ademir Simões 
Música/Final..........................................................................................Teclado 

 
*Favor não se locomover durante esses momentos no culto. 

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. 

MOTIVOS DE ORAÇÃO 
Intercessão  - Diretoria e Ministérios atual, pela eleicao da Nova Diretoria, 
pelo Comissao de Escolha Pastoral, pelo Pr. Interino de nossa Igreja, 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 

LIBER WORSHIP & PRAISE TEAM - Ensaio às quartas-feiras, 6:00 PM. 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE OUTUBRO 
 

“O Senhor te abençoe e te guarde”  Num. 6.24. 27 
04 – Casamento Milene e Carlos Olmo  

 05 –  Casamento de Elizânia e Hélio Garccia 
 19 – Sabastião Vieira 
          

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        Fatima Lacerda Lidia Parreira 
Cozinha                         Maria Ines Carlota 
Som                               Kevin Siqueira Kevin Siqueira 
Projeção                      Caroline e Kevin C     Caroline e Kevin C 
Recepção                      David  e Joao Rubens David e Joao Rubens 
 

VOCÊ TEM CONTRIBUÍDO PARA O FUNDO PRÓ-TEMPLO? O que  
está esperando para ajudar na compra de nosso prédio? Não deixe 
para amanhã, pois Deus quer agir HOJE no meio de seu povo. Participe 
deste importante momento de nossa igreja. Coloque sua oferta no 
campo FUNDO PRÓ-TEMPLO do envelope de ofertas. 
 
NOVAS FOTOS NO WEB SITE - Se você não visitou nosso site essa  semana, 
deixou de ver as super legais e novas fotos que estão lá. Dê uma conferida! 
www.LiberdadeNY.org 

ONDE ESTÃO AS SUAS FOTOS? – Queremos receber as fotos que você tem 
tirado nos eventos da igreja. Envie-as para fotos@liberdadeny.org. Vamos 
ajudar a registrar a história da Liber NY. 

CELULAR – Mantenha seu telefone desligado durante todas as programações. 
Obrigado. 


