QUERIDO VISITANTE
Muito nos alegra a sua presença conosco. É
sempre um prazer recebê-lo em nossa igreja. Que
o Senhor tenha uma mensagem especial para você
no dia de hoje. Volte
outras vezes e que Deus o abençoe
sempre.
Com carinho, Igreja Batista da Liberdade em New York.
“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.”

ESCALA DE SERVIÇO
Hoje
Dirigente do Culto
Pr.
Som
Projeção
Recepção
Contagem/Hoje
Contagem/Proximo Dom
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Próximo domingo

Aloisio Campanha
Pr. Aloisio Campanha
Kevin Siqueira
Kevin Siqueira
Anthony Soares
Anthony Soares
Pollyanna Soares
João Rubens Soares
Jerusa, Fátima,Sotiris
Fátima, Jerusa, Sotiris

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

ATENÇÃO
CONSELHO ADMINISTRATIVO – Quarta-feira dia 09 de julho
na Igreja, após reunião de oração e estudo bíblico.
ASSEMBLÉIA– Próximo domingo as 4:30 na sala da EBD.
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UMA NOVA ALIANÇA
...Eis ai vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel
e com a casa de Judá. Hebreus 8:8
Deus sempre fez aliança com o seu povo.
Desde o início da criaçào, Ele sempre se preocupou em deixar-se ser conhecido
para que tivessemos consciência da Sua presença, da Sua proteção e de
princípios que regeriam as nossas vidas.
Todas as alianças feitas por Deus traz um sinal. Ele fez a primeira no Éden,
depois com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, com o povo
palestino, e em todas essas alianças colocou algo que fosse uma marca, para que
o povo pudesse lembrar das palavras Dele.
Mas na Nova Aliança, Deus selou com a humanidade um pacto e garantiu isto
através de um sinal que a lei exigia - o sangue. Mas não foi sangue qualquer,
senão o sangue do próprio filho.
"Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados" diz a Biblia em
Hebreus 9:22. E é por causa do sangue de Jesus que somos purificados e selados
nessa Nova Aliança.
Assumidos compromisso com Cristo quando aceitamos essa Nova Aliança com
um coração e uma mente dispostos a obedecer. A Nova Aliança nos garante a
revelação pessoal do Senhor a cada crente. Ela assegura esquecimento total dos
pecados, e tambem ela repousa sobre uma redenção consumada. Isto não é um
conto de fadas, é uma verdade que nos conduz a cada dia viver uma vida que vale
a pena ser vivida, de pecados deixados para trás, de amor,de contrição e louvor.
Celebramos essa Nova Aliança quando estamos com Ele na mesa. E o convite
parte Dele mesmo, porque em nós mesmos não há meritos para estarmos
sentados na mesa, mas através do sinal do sangue de Jesus e da nossa aceitação
do sacrifício do mesmo na cruz, estamos autorizados a celebrar este memorial até
que Ele venha. E este é o sinal que podemos mostrar que estamos dentro desta
Nova Aliança, celebrar a Jesus.
A pergunta é: Como nossos amigos esta vendo este sinal em nós? Será que a
nossa celebração está sendo de acordo com o que exige a Nova Aliança?
Que Ele mesmo nos abençoe e nos conduza nesta participação.
Forte abraço,
Pr. Aloísio

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial
Oração Inicial
Hino Congregacional

Trio Instrumental
Pr. Aloísio Campanha
Regente & Congregação

Oh, Venham Coroar! - 195 HCC
Boas-Vindas
Campanha Do Ano De 2008

TEMA
“Vivendo os planos de Deus”

Pr. Aloísio Campanha
Jerusa Soares

America The Beautiful

Oração de Gratidão e intercessão pelos EUA
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração de Gratidão e
Cânticos

Jerusa Soares
Liber NY Worship & Praise Team

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Trio Instrumental & Congregação

Pr. Aloísio Campanha
Regente & Congregação

Ouví Contar A História - 499 HCC
Palavras Finais
Oração e Benção
Música Final

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

Pr. Aloísio Campanha

Digno É O Cordeiro - 128 HCC
Distribuição do Pão e Vinho
Hino Congregacional

*Pelo Pr Aloisio Campanha 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,
*Pelo jovem Daniel Carlos Baptista (exército americano no Iraque),
*Pelo Ozéias 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

Pollyanna Soares

Adorai Em Majestade
Adoramo O Cordeiro
Mensagem
Celebração da Ceia Memorial
Hino Congregacional

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:

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

Solo

COMUNICAÇÕES

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Trio Instrumental

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

11
12
13
17
21
23
28

– Kevin Siqueira 718-721-8137
– Manuel Cunha 703-777-2418
– Jocilene Ayres Malas – (011) 6946-5714 – S.P./ Brasil
– Nathalia Boroni Soares
718-504-2716
- Celsino DaSilva 516-423-9584
– Pr. Jose Augusto Nicolau (Brasil) augustonicolau@uol.com.br
– Ana Conceição & Carlos – casamento conceicaofamily@email.com

Se o irmão ou você que nos visita necessita entrar em contato com o
Pr. Aloisio Campanha pode chamar no telefone da igreja ou no celular
dele que é: (908) 451 6230
Pode estar certo que ele tem um grande prazer de estar em contato com
você

GRUPO DE LOUVOR: Ensaio no próximo domingo,às 6:15 PM na
igreja. Qualquer mudança será avisada a tempo. 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.
QUARTA-FEIRA – Venha participar conosco de nossa Reunião de Oração

e Estudo Bíblico, temos tido momentos de adoração,agradecimento,
interseção, pedidos e comunhão. “Clama a mim, e responder-te-ei, e

anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.” Jeremias
33:3

