Pr. Aloísio Campanha, tem sido motivo de grande
alegria para nós a sua presença junto a nós, bem
como sua participação em nosso culto dominical .
A nossa oração sempre é que bênçãos dos céus
sejam derramadas constantemente em sua vida, de
sua família e no seu ministério .

Visitante seja bem-vindo. Que Deus abençoe sua vinda!

2 Coríntios 3.17

Atenção
A Comissão de Escolha Pastoral informa aos irmão que continua o
seu trabalho no que diz respeito à escolha daquele que será o nosso
pastor. Muito em breve estaremos informando à igreja o que está
acontecendo em todo o processo. Pedimos somente que estejam atentos
as comunicações que serão feitas através do boletim semanal da igreja
bem como durante o momento de avisos no decorrer do culto. Caso o
irmão não pode estar em qualquer reunião já acontecida, procure o
relator da comissão ou ao presidente em exercício da Igreja.

ESCALA DE SERVIÇO
Hoje
Dirigente do Culto
Som
Projeção
Recepção
Contagem/Hoje
Contagem/Proximo Dom

João Rubens Soares
Kevin Chan
Anthony Soares
Pollyanna Soares
Fatima, Jerusa, Sotiris
Fatima, Jerusa, Sotiris

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.”

Próximo domingo
João Rubens Soares
Kevin Siqueira
Anthony Soares

ATIVIDADES PERMANENTES
Escola Bíblica Dominical – 05:30 pm
Culto Dominical – 07:00 pm
Culto de Oração e Estudo Bíblico – Quarta-feira 8:00 pm
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês
Assembléia Geral – Todo 2º domingo do mês às 4:30 pm

New York, 23 de março de 2008 – Ano V – Nº 215
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020
www.LiberdadeNY.org

CRISTO RESSUSCITOU!
PORTANTO, FELIZ PÁSCOA!

Pr. Eli Fernandes de Oliveira

Grécia, berçco dos filósofos clássicos. Corinto, cidade grega Peloponeso,
gozava de prestígio, porque lá, os pensamentos e debates filosóficos
encontravam guarida no meio do povo.
Quando Paulo escreve aos Corintos a respeito da ressurreição de Jesus, ele
sabia o quanto aquelas correntes filosóficas da época cogitamvam explicar a
vida, a partir de pontos de vista humanos, para, em seguida, validar ou
reprovar comportamentos. Duas correntes mais fortes conseguiram estar no
centro dos debates: a filosofia hedonista, que defendia o sentido da vida
como base na licitude em todas as formas de prazeres e, de outro lado, os
epicureus, para quem a vida além da morte não existia e, por isso mesmo, o
tema ressurreição não adquiria importância. Aliás, Paulo teve um encontro
exatamente com os epicureus, no Aerópago, conforme narrativa do livro de
Atos.
A igreja de então acabou sofrendo forte influência dessas duas correntes
filosóficas. Já havia até cristãos que descriam da ressureição! Que
insensatez!
Paulo então escreve aos coríntios para mostrar-lhes que a fé no fato de
que Cristo venceu a sepultura e nós também venceremos, um dia, era
basilar para a razão de ser da própria igreja: “Se não há ressurreição de
mortos, então Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a
vossa fé”. (I Cor. 15:13,14).
Se Cristo não ressuscitou, não há vida após a morte. Então, vamos cerrar as
portas dos templos evangélicos, porque não havendo esperança de que
habitaremos com Deus após esta vida, igreja não tem sentido de ser!
Mas Cristo ressurgiu! A morte foi derrotada! Que se aventurem a
investigar a veracidade histórica da ressurreição os cientistas, antropólogos,
teólogos, historiadores, arqueólogos! Paulo assegura que centenas de
testemunhas do Cristo ressureto estiveram com Ele, vivo, durante quarenta
dias após o seu sepultamento.
Jesus ressurgiu! Se não bastassem os elementos da fé, é fato histórico!
E é isso que estaremos cultuando no dia de hoje. Ele ressuscitou! Aleluia!

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO

COMUNICAÇÕES
ATENÇÃO
Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos.

CULTO CANTADO
DE PÁSCOA
Mensagem
Pr. Aloísio Campanha
Trio Instrumental
Pollyana Soares – Piano
Kevin Siqueira – Violino
Caroline Soares - Cello
Preparação e Coordenação
M.M. Jocilene Ayres Malas

INTERCESSÃO
“Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que
aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus,
são ouvidas as tuas palavras; e eu vim por causa das tuas palavras.” Daniel
10:12

Oremos:

*Por aquele que será o pastor de nossa igreja – Desafio
*Por Hannah, filhinha do Pr. David e de Ronize Paszkiewicz,
*Pela saúde de nosso irmão Manuel Cunha e irmã Jerusa Soares
*Pelo jovem Daniel Carlos Baptista (exército americano no Iraque)
*Pela diretoria da nossa igreja e membresia
*Pelos jovens e adolescentes de nossa igreja
*Pela vida de nossos aniversariantes do mês
*Pelo Pr. Julio Quirino e família missionários no Quênia - Importante

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO
“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações
sábios”. Salmo 90:12
DIA 17 – Casamento João Rubens & Jerusa
DIA 18 - Jerusa Pinto Soares
DIA 20 – Vania Luduwig Cunha
DIA 30 - Silvana Olintho Canhedo

CONVOCAÇÃO IMPORTANTE
Para: Assembléia Extraordinária
Dia: 30 de março de 2008
Horário: às 4:30 PM
Local: na sala da EBD
Assunto: Reforma do Estatuto e Eleição de Trustee.
AJUDA MISSIONÁRIA
Meu irmão, a qualquer tempo você pode participar desta ajuda, ela é destinada
ao sustento do Pr. Dominik Jacobs. O valor mínimo mensal é de $25.00 e até
quanto o seu coração desejar. Não podemos deixar de orar também, afim de que
o trabalho que ele realiza junto aos mulçumanos, seja frutífero para a honra e
glória do nosso Deus. Para sua meditação: “Cada um contribua segundo
propôs no seu coração; não com tristeza ou por necessidade; porque
Deus ama ao que dá com alegria.” 2 Coríntios 9:7

