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

2 Coríntios 3.17

Hoje
Dirigente do Culto
Pr.
Som
Projeção
Recepção
Contagem/Hoje
Contagem/Proximo Dom

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

Para sua meditação hoje
“Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as
nossas dores levou sobre si; e nós o reputávamos por aflito, ferido de
Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões,
e moído por causa das nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.”
Isaías 53: 4 e 5
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O PREÇO JÁ FOI PAGO
Em uma das últimas viagens ao Brasil, de férias, gostei de uma promoção
que tinha em um super-mercado. As pessoas estavam fazendo compras e
quando iam pagar, se uma campainha tocasse, aquela pessoa não tinha que
se preocupar, pois como sorteada, o preço da sua compra já havia sido
pago. Que notícia boa!!!
No atual momento da economia, esta notícia até que cairia bem em qualquer
um de nossos lares. Os preços estão exorbitantes, e todos os dias estão
aumentando o custo de vida, e a pergunta é: Até aonde vamos com isso, ou
até quando vamos aguentar? De repente dá uma vontade de ser um
“sortudo” ou uma “sortuda”e ter as contas pagas não é mesmo?
Mas se isso ecoa no seu coração, quero lhe dizer que o preço que voce tinha
que pagar já esta pago. Isso mesmo, quitado, liquidado, voce não deve
mais nada. Talvez voce esta pensando consigo mesmo que não devia nada,
ou que a conta é muito grande que ninguem ia fazer tamanha bondade,
engano seu.
No super-mercado de nossa existência, estamos com um carrinho cheio de
sonhos e de perspectivas. Nos corredores da vida, colocamos tambem dentro
do carrinho, todo tipo de junk-food tais como: relacionamentos quebrados,
angústia, decepções, injustiças sofridas, tristeza, dor, etc. Mas a verdade é
que vamos em direção ao caixa e quando chega a nossa vez, não temos
dinheiro e nem crédito suficientes para saldar a nossa dívida. Então chega
alguem, coloca o braço em nosso ombro e nos diz: Não se preocupe, eu
pagarei a conta para voce. Esse alguem é Jesus. O preço que estava sendo
cobrado a mim e a voce, Ele já pagou na cruz para que a comida necessária
a nossa existência, esteja sempre em estoque.
E isso aconteceu quando Ele disse: Está consumado. Isso tambem pode ser:
Esta pago, não se preocupe.
Cabe a nós aceitar a conta paga ou não. O que vamos fazer?
Que Ele mesmo nos conduza de vitória em vitória.
Forte abraço,

Pr. Aloisio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial
Oração Inicio
Leitura Bíblica

Piano
Pr. Aloísio Campanha
Congregação
“As Dores do Messias” – 129 HCC
Hino Congregacional
Regente e Congregação
Veio À Este Mundo O Senhor Jesus - HCC 114
Boas-Vindas
Pr. Aloísio Campanha
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

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

AGRADECIMENTO ESPECIAL
Nossa Fé Jesus Contemplará - 338 HCC
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Jerusa Soares
Oração de Gratidão e Consagração
Cânticos
Liber NY Worship & Praise Team
Todo Poder
Nossa Herança
Alto Preço
Mensagem
Celebração da Ceia Memorial
Musica Especial

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Celsino DaSilva

O Amor de Deus

Palavras Finais
Oração Final e Benção
Hino Congregacional

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Regente e Congregação

Jesus Virá – 148 HCC – 1a estrofe e estribilho
Música Final

Piano
Worship & Praise Team:
M.M. Jocilene Malas (piano e vocal),
Caroline Soares (baixo e guitarra),
Douglas Parreira (guitarra e violão),
Kevin Chan (bateria),
Kevin Siqueira (violino)
Celsino DaSilva (vocal)
Pollyanna Soares (vocal)
Dennis da Silva (especial – piano)

Continuamos agradecendo o carinho e oração de todos.
O Oswaldo começou o desmame da máquina de respiração e já toma
banho no chuveiro (ele vai na cadeira) sem o aparelho.
Muito lindo ver Deus trabalhando. Elie
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: Nossos ensaios, estão
acontecendo às quintas-feiras 8:00PM na casa de
Pollyanna Soares e aos domingos 6:15PM na Igreja.
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
responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não
sabes.” Jeremias 33:3

