
              

                   
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE NOVEMBRO 

                                                   Dia 16 – Sabrina G. de Oliviera 
                                                   Dia 17 – Adriana dos  
                                                   Dia 27 – Cicera C. Rosa  
                                                  Dia 30 – Admilson dos Santos 
                                                          

 

VISITANTE 

Agradecemos sua visita e esperamos tê-los conosco novamente! 

ATIVIDADES PERMANENTES 

 

Escola Bíblica Dominical (Adultos e Jovens): 3:45 pm 

Culto Dominical: 5:00pm 

Café com Bíblia: Quarta-feira 8:00 pm 

Ceia Memorial: 1º  domingo do mês 

 AGENDA DE ORAÇÃO 
 
SEGUNDA-FEIRA: Ministério Pastoral e Família Pastoral 
TERÇA-FEIRA: Diretoria da LiberNY e  Ministério de  Artes Culinárias 
QUARTA-FEIRA: Ministério de Louvor e Adoração e Ministério de Jovens e 
Adolescentes  
QUINTA-FEIRA: Famílias de Nossa 
Igreja e Visitantes 
SEXTA-FEIRA: Ministério de Finanças e 
Ministério de Mulheres 
SÁBADO: Enfermos & Ministério de 
Crianças 
DOMINGO: Ministério de Oração, 
Famílias da Igreja e Brasil 

 

 

       TEATRO JOVEM PRÓXIMO DOMINGO  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     PEÇA  -  MÃOS VAZIA 
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Pr. Aloísio Campanha 

 
 

Uma bela reflexão sobre MISSÕES! 

Uma certa vez, em uma aldeia, havia um rio que ninguém ousava tomar banho 
nele, pois era muito fundo e a correnteza era forte. Um certo dia um 
garoto aproximou-se do rio e resolveu entrar. Em poucos instantes o garoto 
estava gritando por socorro, pois começou a afogar-se. Toda a aldeia veio para 
ver o que estava acontecendo, mas ninguém ousou entrar. De repente veio uma 
mulher gritando e chorando pois era o seu filho que estava na água... Um homem 
vendo o desespero daquela mãe, resolveu entrar para resgatar o garoto, mas 
impôs uma condição, ele amarraria uma corda em sua cintura e as pessoas que 
estavam às margens teriam que segurar a outra ponta e puxarem-na assim que 
ele alcançasse o garoto. E, eles aceitaram a proposta. 

Chegando no meio do rio o homem conseguiu agarrar o garoto e gritou para que 
as pessoas os resgatassem puxando a corda, mas a multidão que estava à 
margem discutia de quem era a obrigação de segurar a corda. Outros discutiam 
sobre quem pagaria a corda caso ela fosse arrastada junto com aquele homem. 
Com isso esqueceram-se de segurar a corda, e os dois foram vencidos pela 
correnteza... e afogaram-se. Quando deram fé, era tarde demais.  

Este rio representa o mundo, o garoto, as pessoas perdidas sem Jesus, o homem 
que foi resgatar representa o missionário, e as pessoas que estavam à margem 
do rio a igreja. Eu não sei onde você se encaixa nesta história, mas reflita nela, 
pense sobre o que você tem feito por quem está lá, na outra ponta da corda! 

“Missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as 
mãos dos que contribuem”. Não com a filosofia dos que discutem. 

 

Texto de Fátima Montanari. 

http://www.sandovaljuliano.com.br/site/evangelismo-e-missoes/54-reflexoes-sobre-evangelismo-e-missoes/266-uma-bela-reflexao-sobre-missoes


 

 

 

 
Video Inicial                                                                             MIAMA & Multimídia 

Louvando & Adorando ao Senhor com Orações, Hinos e Canções                                                   
Grupo Vocal & Instrumental 

 
JESUS, MESSIAH 

 
Oração (*)                                                 Elisângela Souza 

 
DE TODAS AS TRIBOS 

AS BOAS NOVAS ANUNCIAI - 541 HCC 
 

Momento de Intercessão (*)                                             Jocilene Ayres Malas & Congregação 
Boas Vindas e Comunicações                                                                        Celsino Silva 
Mensagem   (*)                                                                                                Pr. Silmar Wilbert 
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos                                                         Congregação 
Música Especial       (*)                                            Meyre Ellen Siqueira e Selma Souza - Dueto 
Palavras Finais & Oração (*)                                                                     João Rubens Soares 
Música Final (*)                                                                                   Piano 

 (*) Por favor faça o possível para nāo andar durante  estes períodos do culto 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBER THE CONNECTION CHURCH - MÊS DE ANIVERSARIO 
Hoje esta conosco o  Pr. Silmar Wilbert (missionário na África do Sul) 

                                                   ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL 

3:45 PM 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

É a nova mensagem para este tempo de EBD. É impossível ficar de fora com um 
assunto tão interessante e importante para nós. Venha e participe conosco. 

  UMA NOVA OPÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO: DOAÇÕES ON-LINE 
 

Acesse o link ainda hoje, confira e…CONTRIBUA SEGUNDO 
PROPUSER SEU CORAÇÃO! LiberdadeNY.org/give                      
 
 

 

TEMOS NOVIDADES:UM NOVO DIRETORIO ONLINE DA IGREJA!  
Sabe aquele velho livrinho com todos nomes endereços e telefones? Agora 

vamos ter tudo isso "na palma da mão".  Realm é o App que estamos usando 
para isso e você não pode ficar fora dessa. 

Para cadastrar-se, procure Lídia, Kevin ou Sotiris. 
 

 
Ensaios do MIAMA (Ministério de Adoração, Música e Artes) 

o SEXTA-FEIRAS: 8:00pm – 10:00pm ( ou mais tarde, se necessário) 
o DOMINGOS: 1:30pm – 2:30pm 

• AULAS DE VIOLÃO: 2:30pm – 3:30pm 

• Ensaios de Teatro: maiores informações com Meyre. 

Lembrem-se de nós em suas orações! 

 
 

Se o seu nome nao consta na lista dos aniversariantes do mes procure a Lidia 
Lacerda ou Jerusa Soares o mais breve possivel 

VOCAL (ordem alfabética) 
Celsino Silva 
Elisângela Sousa 
Jocilene Ayres Malas 
Luana Lee Brasil 
Monica Malas 
Pollyanna Soares 
Simone Salgado 

 

PIANO/LIDER 
Jocilene Ayres Malas 

VIOLÃO 
Kevin Chan 

BATERIA 
Kevin Chan 

Nicholas Malas 

 

 

SOM 
Kevin Chan 

Selma Souza 
PROJEÇÃO 

Anthony Soares 
APOIO TÉCNICO 

Sotiris Malas 
TRADUÇÃO 

Pollyanna Soares 
Stephanie Wheaton 

Culto de Louvor e Adoração 
      

Comunicações 


