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.”
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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:

Por motivo de força maior tivemos que mudar os dias de
nossas atividades.

CONSELHO ADMINISTRATIVO – Quarta-feira dia 16 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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68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020
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PRIORIDADES...
Mateus 6:25-34

Por isso vos digo: Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de
comer ou beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida
mais do que o alimento, o corpo mais do que o vestuário? (Verso 25)
Vivemos em um contexto onde estamos entre a ansiedade e a prioridade.
Queremos tudo para ontem, e o que podemos fazer amanhã, já tem que estar
pronto hoje.
Lembro- me, quando criança, quando morava no interior de Minas, ia com minha
avó a pé pegar as cartas que chegavam no correio. Era uma passeio. Vale
lembrar que não tinhamos um carteiro, então o correio era um ponto de encontro
e dali não saíamos sem os assuntos estarem em dia. Era uma oportunidade de
rever pessoas, começar relacionamentos, e parece que o dia não passava. É
como se fosse uma prioridade estar ali e receber as cartas. O que mudou? Fomos
nós ou as circunstâncias? Acredito que os dois.
Hoje temos carteiro, mas não temos os encontros. Temos internet, mas não
temos relacionamentos estruturados, temos carro mas não temos passeios.
Somos produto do meio, mas tambem isso tem muito a ver com as prioridades
que temos. Em um mundo tão competitivo, pensamos que tudo aquilo que não
esta enquadrado dentro do sistema não é prioridade, e isso não é verdade. Por
isso Jesus perguntou: De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder
a sua alma?
Deus, família, e depois igreja, amizades, trabalho e demais coisas devem, na
ordem, ser prioridades para aqueles que querem ser bem sucedidos em todas as
áreas de sua vida. Voce pode ser bem sucedido financeiramente, mas se esta
longe de Deus, sua vida espiritual é um caos. Voce pode até ir a igreja, mas se a
família não esta estruturada, voce tambem não tem segurança e
consequentemente projeta isso no próximo. Por isso é que lemos que : Devemos
buscar primeiro o Reino de Deus e a Sua justiça e estas coisas nos serão
acrescentadas.( Mateus 6:33)
Que Ele mesmo possa nos ajudar a colocar as prioridades certas, nas horas
certas, pelas razões certas.
Forte abraço;
Pr. Aloísio Campnha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial
Oração Inicial
Hino Congregacional

Piano
Pr. Aloísio Campanha
Regente & Congregação

A Ti, Ó Deus, Fiel E Bom Senhor - 8 HCC
Boas-Vindas
Campanha Do Ano De 2008

TEMA
“Vivendo os planos de Deus”

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha

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
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração de Gratidão e Consagração
Cânticos

Pr. Aloísio Campanha
Liber NY Worship & Praise Team

Eu Só Quero Estar Onde Estás
Faz-Me Um Servo
Buscai Primeiro O Reino De Deus
Mensagem
Hino Congregacional

Pr. Aloísio Campanha
Regente & Congregação

Perdoa-Me, Senhor - 275 HCC
Palavras Finais
Oração e Benção
Música Final

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Piano

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 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

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO
“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que
alcancemos corações sábios”. Salmo 90:12
11
12
13
15
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

Você pode ter o privilégio de falar com o Pr Aloisio, é só ligar para o
número (908) 451 6230
Pode estar certo que ele tem um grande prazer de estar em contato com
você

GRUPO DE LOUVOR: Temos novidades em nossos
ensaios, procure saber o que está acontecendo,
creio que ficará muito feliz. Não se esqueca: o
Louvor é o único ministério que terá continuidade
nos céus. Particpe!!!!
QUARTA-FEIRA – Venha participar conosco de nossa Reunião de Oração

e Estudo Bíblico. O tema de nossos encontros tem sido a oração que
Jesus nos ensinou “Pai Nosso”. Os momentos de oracao que passamos
juntos são realmente muito especiais. “Clama a mim, e responderte-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.”
Jeremias 33:3

