
ALEGRIA
“Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres...”

É com a lembrança deste texto bíblico que nós da Igreja Batista da Liberdade em New York, resumimos todos 
os nossos sentimentos e emoções por perceber que o nosso Deus e Pai, tem nos acompanhado e tem nos 
abençoado deste o dia do nosso nascimento. Quando olhamos para trás e vemos as lutas que nós já travamos e 
sabendo que muitas ainda virão, não deixamos de agradecer, exaltar, louvar e honrar ao nosso Deus e Pai, pois 
em cada instante Ele está conosco. Quando nascemos ali Deus já tinha preparado um povo especial para uma 
obra especial e essa obra, assim como para todos os que são remidos por Jesus Cristo, é a evangelização de 
todos os povos, pois Deus não está restrito a um grupo étnico ou cultural. Ele é Deus de todos e para todos, é com 
essa visão que a Liberdade nasceu, nasceu para ser grande, pois é grande o seu Pai, nasceu para ser diferente, 
como é diferente o seu Deus, nasceu para ser única e exclusiva, assim como o nosso Deus e Pai é único e 
exclusivo, pois é assim que a Liberdade vê o seu futuro. E olhando para o seu futuro é que a Liberdade optou por 
mudar de local, hoje a Igreja Batista da Liberdade em New York, está hospedada na Immanuel Baptist Church, 
localizada na 68-10 31st Ave, Queens-NY, uma igreja que nos acolheu tão bem, demonstrando na prática o amor 
e o cuidado que o povo de Deus deve ter com os seus irmãos. Um local agradável, onde o povo de Deus pode 
louvar e engrandecer o seu criador. Sabemos, porém que este local é temporário, pois o Senhor tem nos guiado 
para o nosso local definitivo, mas enquanto estamos ali honraremos o Seu nome e o engrandeceremos ainda mais, 
pois é para isso que somos criados, para o louvor da Sua glória. Meu querido leitor, nós somos povo de Deus, 
assim como todos que tem Jesus Cristo como seu fundamento, venha congregar conosco, venha visitar-nos, 
venha louvar e aprender as maravilhas do Senhor aqui em New York, não se sinta só nesta grande cidade, 
queremos conhecê-lo e abraçá-lo, queremos ser seu amigo e irmão. 

“Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, 
Todo-Poderoso! Justos e verdadeiros são os teus 

caminhos, ó Rei das nações! Quem não 
temerá e não glorificará o teu nome, 

ó Senhor? Pois só tu és santo; 
por isso, todas as nações 

virão e adorarão diante 
de ti, porque os teus 

atos de justiça se 
fizeram manifestos.”  

(Ap.15:3 e 4)

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO

DOMINGO - 7:00 PM

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

EBD-  ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL

DOMINGO - 5:30 PM

   Um espaço para você aprender mais sobre a 
palavra de Deus, esclarecer dúvidas e trocar 
idéias.
   Participe! Aprenda! Cresça!

CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO

QUARTA-FEIRA - 8:00 PM

   Momentos de gratidão e intercessão. 
Estamos estudando o livro de Colossenses.

68-10 31st Ave., Woodside, NY 11377
718-956-4020   www.LiberdadeNY.org

 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!

Pr. Paulo Paiva


