
Como foi bom tudo o que Deus permitiu acontecer em nosso meio no mês de outubro. No dia 14, a presença do 
NYCAK College Chorale, e o Jantar Evangelístico que conseguiu alcançar seu objetivo, onde muitos amigos não salvos, 
puderam ouvir a mensagem do evangelho trazida pelo Pr. Estevam Fernandes (Paraíba, Brasil) e também através da 
música. A presença do Rev. Jairo Monteiro (Genebra, Suíça) no domingo 22, onde ele nos trouxe uma poderosa e 
encorajadora mensagem. O culto de aniversário, ocorrido no dia 28, proporcionou a todos momentos de gratidão ao 
Senhor pela vida de nossa igreja. A palavra do Pr. Eli Fernandes (São Paulo, Brasil) naquele final de semana em muito 
abençoou todos os presentes, bem como a presença de igrejas irmãs de nossa cidade. O jantar oferecido pelo ministério 
de artes culinárias, encerrou a noite em grande estilo. O fechamento do mês deu-se com batismo e a apresentação do 
musical “Jesus, The One And Only”, pelo nosso coral no domingo 29. Foi uma noite cheia de emoção, alegria, contrição, 
mas principalmente, adoração e louvor ao Senhor. Realmente, podemos dizer como o salmista: “Então a nossa boca se 
encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: Grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, 

“Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor; rendei-lhe 
graças e bendizei-lhe o nome.”  (Sl.100:4)

QUE MÊS ABENÇOADO! QUANTA ALEGRIA! QUANTA CELEBRAÇÃO!

Desde já esperamos e contamos com a sua visita neste mês de novembro.

grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso 
estamos alegres.” Salmo 126:2,3

Novembro, mês de “Thanksgiving”, onde 
celebraremos com ações de graça tudo que Deus fez, 
faz e fará em nossas vidas e por isso estamos 
convidando você querido leitor para estar conosco 
neste mês de novembro em nossa igreja. Você é para 
nós uma pessoa especial e singular e por isso 
queremos conhecê-lo e abraçá-lo.

Caso você esteja procurando uma igreja para cultuar 
e aprender mais sobre a Palavra de Deus ou mesmo 
que ainda não se ambientou em alguma outra igreja 
venha nos conhecer e fazer parte da família liberdade.

NÚCLEOS DE ESTUDO BÍBLICO 

ASTORIA:  QUINTA-FEIRA - 8:00PM
30-60  48th Street, Apt. 2G – Astoria

Fone: 718-626-2269
 

NEW ROCHELLE:  SEXTA-FEIRA - 8:00 PM
316 Mayflower Ave – New Rochelle

Fone: 914-654-1281

CULTO DE LOUVOR & ADORAÇÃO 
DOMINGO - 7:00 PM

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
DOMINGO - 5:30 PM

CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO
QUARTA-FEIRA - 8:00 PM

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

CULTO JOVEM
ÚLTIMO SÁBADO DO MÊS - 7:30 PM

Bandas, comunhão com outras igrejas e programação em inglês.

 

 Pr. Paulo Paiva
    68-10 31st Avenue
Woodside, NY 11377
Fone: 718-956-4020

www.LiberdadeNY.org
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