ATENÇÃO
A irmã Fátima estará procurando o
irmão nas próximas duas semanas para
uma tarefa específica a ser realizada na
Igreja.
Estejam atentos e à
disposição pois, o Senhor requer o
melhor de cada um de nós, seus filhos.
Visitante seja bem-vindo. Que Deus abençoe sua vinda!

Dirigente do Culto
Pr.
Som
Projeção
Recepção
Contagem/Hoje
Contagem/Proximo Dom
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New York, 18 de maio de 2008 – Ano V – Nº 223
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020

ESCALA DE SERVIÇO
Hoje

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

www.LiberdadeNY.org

Próximo domingo

Aloisio Campanha
Pr. Aloisio Campanha
Kevin Chan
Kevin Siqueira
Anthony Soares
Anthony Soares
João Rubens Soares João Rubens Soares
Jerusa, Sotiris, Nathalia
Jerusa, Sotiris, Maria

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

FAMÍLIA - UM DOS PROJETOS MAIS FASCINANTES DE VIDA
Família é a base para a sociedade.
Quando temos famílias estruturadas emocionalmente e espiritualmente temos uma
comunidade saudável e onde se sente o prazer de viver. Isso é verdade porque uma
das primeiras coisas que Deus providenciou foi um lar. Deus fez o homem. Viu que não
era bom que o homem estivesse só, fez-lhe uma adjuntora, e preparou o jardim para
que ambos vivessem e cuidassem. Ali, no jardim, ambos aprenderam sobre limites,
sobre autoridade,sobre decisão, sobre respeito, sobre companhia, sobre leis e
regulamentos, enfim, sobre tudo aquilo que era necessário para que a ordem e saúde
de ambos fossem completas. Esse jardim hoje é o nosso lar, e no lar, aprendemos as
mesmas coisas, temos a nossa disposição os mesmos princípios do jardim, os mesmos
valores que nortearam a vida de Adão e Eva. Mas quantas vezes abrimos mão desses
princípios em troca de promessas falsas, ou que podem chegar mais rápido. A verdade
é que culpamos Adão e Eva, mas estamos cometendo os mesmos erros que eles
cometeram, e com isto prejudicamos o nosso jardim, permitindo que ervas daninhas
dominem o mesmo.
O que caracteriza um lar saudável, não é a falta de problemas, mas sim, como
tratamos esses problemas. É bom lembrarmos que os problemas nos fazem crescer,
nos unem, e nos fazem sempre andar com esperança.
Quando casamos, trazemos na bagagem, todos os sonhos de uma vida bem sucedida:
espiritual, emocional, e financeira. Nada de errado nisto. Mas quanto trocamos as
prioridades é que as coisas se complicam. Quando começamos a amar as coisas e usar
as pessoas, isto se torna um problema em nosso lar e relacionamentos. Quando o
cônjuge e os filhos não são prioridade, e sim os amigos, o trabalho, a igreja, ou
qualquer outra coisa, nos distanciamos do projeto de Deus para nós enquanto família.
A proposta é voltarmos ao jardim e mantermo-nos dependendes da presença do
Senhor conosco, nos direcionando. Como Deus procurava por Adão na viração do dia,
Ele continua nos procurando hoje e quer nos direcionar, nas decisões, na criação dos
filhos, no respeito mútuo, a criar um clima emocional saudável entre os componentes
da família. E quando vivemos esta experiência, gostamos tanto que queremos
compartilhar isto com outros. Aí é que família se torna um projeto fascinante de vida,
porque supera os sonhos e se torna uma realidade que vale a pena ser vivida. É
quando a valorização do outro, a opinião do outro, o amor ao outro se torna um estilo
de vida, porque estamos projetando o que aprendemos do dono do projeto. Que Ele
mesmo nos ajude e nos conduza neste caminhar.
Forte abraço;

Pr. Aloisio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Prelúdio
Oração Inicial
Boas-Vindas e Confraternização
Hinos Congregacionais

Instrumental
Lídia Parreira
Pr. Aloísio Campanha
Regente e Congregação

Louvamos-te ó Deus – 09 HCC
Campanha Do Ano De 2008

Pr. Aloísio Campanha
TEMA
“Vivendo os planos de Deus”

DIVISA
“Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o
Senhor;
planos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma
esperança.”
Jeremias 29:11
Hino Congregacional
Regente e Congregação
Nossa Fé Jesus Contemplará - 338 HCC (1ª estrofe)
Momento de Intercessão
Pr. Aloísio Campanha
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Pr. Aloísio Campanha
Oração de Gratidão e Dedicação
Celsino DaSilva
Cânticos
Liber NY Worship & Praise Team
Aquele Que Está Feliz
Senhor te Quero
Toma o teu Lugar
Mensagem
Oração Final e Benção
Música Final

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Instrumental

Trio Instrumental: Pollyanna Soares (piano), Kevin Siqueira (violino), Caroline
Soares (violoncelo)
Worship & Praise Team: M.M. Jocilene Malas (piano e vocal), Caroline Soares
(baixo e guitarra), Kevin Chan (bateria),
Pollyanna Soares (vocal)
Regência: Jerusa Soares

COMUNICAÇÕES
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:

*Pelo Pr Aloisio Campnha nosso pastor e sua família.
*Por Hannah, filhinha do Pr. David e de Ronize Paszkiewicz,
*Pela saúde de nosso irmão Manuel Cunha e irmã Jerusa Soares,
*Matheus – Será operado dia 13 de maio (os pais Gitane e Gilson),
*Lindaura Soares Lacerda e toda família (mãe da Fatima)
*Pelo jovem Daniel Carlos Baptista (exército americano no Iraque),
*Pelo Oséias um dos nossos visitantes e seu lar.
*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

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO
“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que
alcancemos corações sábios”. Salmo 90:12
17
23
25
25
28

– Maria Eugênia de Oliveira (Bia) (718)335-551
- Henrique Ludwig
Tel: (703) 777-2418
– Nicholas Malas (1 ano) Tel: (011) 6946-5714 – S.P./ Brasil
- Dora Prodel Francisco
Tel: (914) 235-2906
–Wesley Olintho Canhedo
Tel: (914) 654-1281

GRUPO DE LOUVOR: Ensaio no próximo domingo, 25 de maio,
às 6:15 PM na igreja. As partituras serão enviadas via e-mail no
início da semana para que sejam estudadas. Você que se colocou
a disposição para trabalhar no ano de 2008 na música, agora é a
hora de ...pegar no arado..., contamos com sua presença.
QUER FAZER DIFERENÇA?
Você tem a oportunidade e o privilégio de participar do sustento de um
missionário que você conhece a vida e trabalho em seu dia-a-dia:
PR. DOMINIC JACOBS. Com uma contribuição de apenas U$25.00
(sugestão inicial), você fará uma grande diferença na vida da família
Jacobs e na vida de dezenas de muçulmanos residentes em nossa área.
Pense sobre isso, ore e contribua, pois o importante é que “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

