
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). 

Nyack College in Concert 
Que noite abençoada tivemos ontem!!!!! Tivemos o privilégio de 
participar não somente de um concerto, com lindas músicas e 

excelentes vozes, mas sim de uma noite de louvor e adoração à 
Deus. Estilos variados, solos, testemunhos, alegria, enfim, o 

pessoal no Nyack realmente conquistou um  espaço especial em 
nossos corações. Agradecemos à Deus pela oportunidade 

concedida. Aguardem fotos em nosso website! 
 

NOSSO WEBSITE –  Foram feitas algumas alterações  em  nosso 
website www.liberdadeny.org, temos mais conteúdo para você 
ver, ler e compartilhar com um amigo. Novidade: estudo bíblico de 
Colossenses (na pagina Arquivo/Mensagem) 

 
ESCALA DE SERVIÇO          

 Hoje  Próximo domingo 

Dirigente do Culto             Pr. Paulo Paiva               Pr. Paulo Paiva 
Som                                     Kevin Siqueira Kevin Siqueira  
Projeção       Caroline Soares              Caroline Soares 
Diáconos de Plantão           Silvana/J. Rubens           Evanise/David 

 
ESCALA  MINISTÉRIO DE MÚSICA, ADORAÇÃO E ARTES 

           Hoje    
Preludio                                         Kevin Siqueira 
Interludio                                       M. M. Jocilene Ayres Malas 
Posludio                                          Pollyana Soares  
Piano (Cânticos )                               M. M. Jocilene Ayres Malas 
Regência                                         Jerusa Soares              
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Tirania da Pressa! 
 

 
      Há momentos na vida em que imaginamos Deus muito distante, sem pressa alguma em 
nos atender, indiferente ao clamor da nossa voz, à dor que nos aperta o peito. A sensação da 
demora de Deus nos angustia a alma, e nos limites da nossa humanidade, perguntamos: “até 
quando Senhor?” Este é o grito que muitas vezes está preso em nossa garganta.” Até quando 
vamos suportar”(...)? teremos que esperar? 
      Essa sensação de quase abandono, por conta da aparente demora de Deus, muitas vezes 
coloca nossa fé em xeque-mate. Parece até que toda a construção da nossa espiritualidade vai 
desmoronando, como um edifício em ruínas. A paciência vai sendo vencida pela agonia; a fé, 
ainda que contra a nossa vontade, entra em crise, abalada pela pressão dos ventos contrários, 
que jogam sobre nós a poeira da incredulidade. 
      Entre nossas necessidades mais urgentes e a sensação da demora de Deus, há algumas 
lições importantes que precisamos aprender. A primeira, é a relação entre o tempo de Deus e o 
nosso. Ele não tem pressa. O agir de Deus, como Senhor do tempo e da história, é a exata 
medida de sua precisão. Deus é perfeito em tudo que faz. A pressa é uma das características 
do agir humano, permeado pela ansiedade, pela insegurança e, sobretudo, pela sensação 
oculta de fragilidade que há dentro de nós. Deus é soberano. 
      Em segundo lugar, o tempo de Deus é, também, um tempo pedagógico. Enquanto nós 
esperamos, Ele nos está ensinando algo. Muitas vezes, trabalhando nossa interioridade; 
mudando nossas percepções, nossos valores; moldando as estruturas deformadas do nosso 
caráter, ou mesmo, nos dando visões novas sobre o emergente que nos circunda. Muitas 
vezes,  nos intervalos entre a dor e o sorriso, a ansiedade e a paz, a doença e a saúde, 
tornam mente melhores. 
      Ge mitações. Nossos esquemas 
racion Estamos sujeitos às surpresas 
que a ida não depende de nós, mas 
do Cr  perdido, Ele entra em cena, 
nos su  faz surgir o necessário. Deus 
sempr
       P , também, saber esperar pelo 
dia de oite, mas a alegria virá no 
aman s aparentes derrotas de hoje, 
estão . 

        O as, o que podemos aprender 
através nsinar? Portanto, nunca nos 
esqueç s não tem pressa!  

 
tevam Fernandes de Oliveira 

ATIVIDADES PERMANENTES 
 

Escola Bíblica Dominical – 05:30 pm 
Culto Dominical – 07:00 pm 
Culto de Oração e Estudo Bíblico – Quarta-feira 8:00 pm 
Núcleo de Estudo Biblíco (Astoria) – Quinta-feira 8:00 pm 
Núcleo de Estudo Biblíco (New Rochelle) – Sexta-feira 8:00 pm 
Culto Jovem – Todo ultimo sábado do mês às 7:30 pm 
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês 
Assembléia Geral – Todo 2º sábado do mês às 8:00 pm 
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  “Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há l
2 Coríntios 3.

iberdade.” 
17 
o-nos pessoas diferentes, interiormente curadas, humana
ralmente, temos dificuldades em lidar com nossas li

ais de tomadas de decisões nem sempre funcionam bem. 
 própria vida nos reserva. Ocorre, que o curso natural da v
iador, Senhor da história. Quando tudo parece totalmente
rpreendendo. No silêncio, ouve-se a sua voz. Do nada, Ele
e nos surpreende. 
or isso, saber viver é aprender a plantar sementes de fé; é
 amanhã, sabendo que: “o pranto pode durar uma n

hecer”. O segredo é não se apavorar, entendendo que a
construindo os caminhos para as vitórias que virão amanhã
importante é não apenas perguntarmos: até quando? M
 desta experiência? O que este momento pode nos e
amos :Deus jamais falha, nós é que nos angustiamos. Deu

Pr. Es



                 

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

Música Inicial                                                      Kevin Siqueira - violino 
Oração                                                                    João Rubens Soares 
Boas-Vindas                                                                    Pr. Paulo Paiva 
Hino Congregacional                                           Regente e Congregação 

 
FESTIVAL DE HINOS DO HCC -  I 

Compilação e arranjo: Jocilene Ayres Malas 
Vinde Cristãos, Louvai/Temos Por Lutas Passado/Ouve-nos, Pastor Divino/Firme 

Nas Promessas/Descansando No Poder De Deus/Que Alegria É Crêr Em 
Cristo/Maravilhosa Graça 

 
Momento de Intercessão                                                  Pr. Paulo Paiva 
Cântico                                                                            Coral Liber NY 

 
Trading My Sorrows (do musical JESUS, THE ONE AND ONLY) 

 
Dedicação de Dízimos e Ofertas                                       Pr. Paulo Paiva                                                      
Oração de Dedicação                                         Maria de Fátima Lacerda 
Cânticos                                                Liber NY Worship & Praise Team  
 

Verdadeiro Adorador 
Água Viva 

 
Apresentação do Pastor Visitante                                      Pr. Paulo Paiva 
Mensagem                                          Pr. Estevam Fernandes de Oliveira 
Música Especial                                                                Coral Liber NY 

 
Thank You, Lord (do musical JESUS, THE ONE AND ONLY) 

 
Palavra Pastoral e Avisos                                                 Pr. Paulo Paiva 
Oração Final e Benção                         Pr. Estevam Fernandes de Oliveira 
Música                                                               Pollyana Soares - piano 
 
 

 
 
 

“Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, 
o qual observa todas as suas veredas.” 

Provérbios 5:21 
 
 
 
 

 

COMUNICAÇÕES 

Visitante seja bem-vindo.  Que Deus abençõe sua vinda ! 
 

ATENÇÃO - Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos.  
 

 
ESTUDOS IMPORTANTES, VAMOS CONFERIR? 
1 – Iniciamos os estudos das “Cartas Paulinas, Mensagens Divina”  (1/2 
Tessalonicenses, 1/2  Timoteo, Tito e Filemom na classe de adultos da EBD, os 
assuntos são de suma importância para nós, principalmente pelo momento que estamos 
vivendo de escolha pastoral, participe. 
2 – Na classe de discipulado as nossas crianças estão estudando as principais doutrinas 
bíblicas. Se você tem interesse sobre o assunto junte-se a elas com certeza a 
experiência será muito boa. 
3 – O Livro de Colossenses às quartas-feiras. Iniciamos o segundo capítulo, além do 
estudo, temos o nosso momento de oração e  muita música.  

INTERCESSÃO: Pelo direcionamento de Deus na escolha daquele que será 
Pastor efetivo da Igreja, pela recuperação de Alberto Cunha, pela preparação do 
musical JESUS, THE ONE AND ONLY, pelos jovens e adolescentes de nossa Igreja, 
pelo nosso pastor interino Paulo Paiva e sua esposa Alceir.  

MUSICAL DE ANIVERSÁRIO:  ENSAIOS DO MUSICAL:  Todos os domingos 
às 4:00 PM  na igreja. 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE OUTUBRO 
“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações 

sábios”. Salmo 90:12  
DIA 14 – Milene e Carlos Olmo – Casamento 
DIA 18 – Aniversário da Liberty Baptist Church 

 

 
PROGRAMAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO 

 
Segunda-feira, 8:00 PM  - Fórum com membros da igreja. 

 
 

Cultos de Celebração de 2º Aniversário 
Preletor: Pr. Eli Fernandes 

 
Sábado, 28 de Outubro, 8 PM 

 
Domingo, 29 de Outubro, 7 PM 

(Participação de nosso coral com o musical 
“Jesus The One and Only”) 

 
 


