UMA IGREJA COMPROMETIDA COM DEUS!
Adora e louva ao Senhor!
Ouve a voz do seu pastor! - "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Salmos 23.1
Proclama a mensagem do Salvador Jesus Cristo!
Estuda a Bíblia, a Palavra de Deus!
Dobra os joelhos e ora uns pelos outros!
Sustenta o trabalho missionário!
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EBD- ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO

CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO

DOMINGO - 10:00 AM

DOMINGO - 11:30 AM

QUARTA-FEIRA - 8:00 PM

Classes para todas as idades!
Estamos estudando sobre a Doutrina de Deus

Venha louvar e adorar a Deus e, após o
culto, participe conosco de agradáveis
momentos de comunhão durante o almoço em
família.

Venha participar conosco do momentos de
intercessão, quando oramos uns pelos outros.
Estamos estudando o livro de Romanos .
Participe!

PARTNERSHIP, UMA IDÉIA QUE ESTÁ DANDO CERTO.
A Igreja Batista da Liberdade em New York (Liber NY) e a Igreja Batista da
Liberdade em São Paulo (Liber SP), estão trabalhando à todo vapor com a
idéia de partnership (convênio) entre as duas igrejas.
Este acordo, conta com a participação maciça da Liber SP no processo de
formação e amadurecimento da igreja irmã em New York.
Por tratar-se de uma igreja batista com bases sólidas, madura, que está
inserida numa grande metrópole como São Paulo, abrigando pessoas das
mais diferentas camadas socio-culturais, bem como também diferentes etnias,
foi vista como o modelo ideal para ser seguido nesta mais nova igreja batista
em New York.
A Igreja Batista da Liberdade em São Paulo tem hoje o Pr. Dr. Eli
Fernandes como seu pastor titular, e o Pr. Augusto Nicolau, como segundo
pastor. Além destes 2 pastores, outros 5 fazem parte do time ministerial da
Liber SP. A Igreja conta atualmente com mais de 40 ministérios, todos
bastante atuantes na igreja e na comunidade.
Como parte deste partnership, Igreja Batista da Liberdade em New York,
recebeu no mês de julho, a presença do Pr. Augusto Nicolau e sua esposa
Dra. Gina, que estiveram atuando grandemente em nossa igreja.
Pr. Nicolau (carinhosamente chamado de pastor Nick), pregou nos cultos
da igreja, bem como ficou responsável pelo grupo de louvor da Liber NY na
ausência de sua Ministra de Música, que encontrava-se em viagem ao Brasil
e à Europa com o Coral da Liber SP.
Pr. Nicolau é um dos pastores jovens mais respeitados em todo Brasil,
devido à suas mensagens dinâmicas, definindo um púlpito forte, sério,
objetivo e super atual.
Gina é psicóloga e sexóloga das mais cotadas e requisitadas em São
Paulo. Durante sua estada aqui, atendeu gratuitamente à diversos casais,
bem como à pessoas individualmente, como parte do convênio entre as
igrejas, trazendo grandes benefícios emocionais, psicológicos e espirituais
aos que a ela procuraram. Também é dona de excelente reputação como pregadora, o que foi constatado por todos na Liber NY durante sua estada aqui.

Grupo de Louvor e Adoração

Encontro de Casais

Pr. Nicolau e Dra. Gina

Celsino, Alberto e Pr. Nick

Aniversario - Sr. Manuel

