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!

37-11 Crescent St., Astoria, NY 11101
718-956-4020 www.LiberdadeNY.org

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!

PASTOR ELTON JOHNSON NA LIBER NY
No final de semana de 27 e 28 de
outubro, tivemos o grato privilégio de termos
conosco a presença abençoadíssima do
pastor Elton Jonhson, Jr. Esta é a segunda
visita que este querido pastor está fazendo
à nossa igreja.
Pastor Elton é filho e neto de
missionarios americanos, pioneiros do
trabalho batista no Brasil. Seu pai, de quem
ele herdou o nome, foi um dos pastores
missionarios enviados ao Brasil, tendo
trabalhado intensamente na evangelização
e implatação de novas igrejas,
principalmente nas regiões sudeste e norte
do país.
O contato do pastor Elton com a Liber NY se deve também ao partnership com
a Igreja Batista da Liberdade em São Paulo ( Liber SP). Ele pastoreou
interinamente a Liber SP nos anos de 1968-69 e até hoje, é pregador com
cadeira cativa naquela igreja.
Pastor Elton é como ele mesmo se define, um pastor evangelista. Criador de
cruzadas evangelísitcas por ele denominadas “Encontros Transformadores”, tem
viajado inúmeras vezes ao Brasil para realizar grandes eventos evangelísticos
que tem causado impacto em todos os lugares onde foram realizados.
Atualmente pastor Elton reside na cidade de Atlanta, GA. É casado com Joy,
com quem tem 4 filhos, todos crentes firmes e atuantes na obra batista.
Pastor Elton Johnson estará conosco novamente no mês de outubro.

