QUERIDO VISITANTE
Que bom que você está conosco hoje, a sua
presença é muito importante para nós e nos
alegra. 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

2 Coríntios 3.17

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
"Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por
nós; para que nele fôssemos feitos justiça de Deus."
2 Coríntios 5.21
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O PREÇO JÁ FOI PAGO – QUEM PAGOU O PREÇO?
Como é bom sair em turma, comer juntos e na hora de pagar a conta, juntar um
trocado de cada um para liquidar o “bill”não é mesmo? Quando era jovem em
Belo Horizonte, Minas Gerais, quantas vezes sentávamos em um lugar, o garçom
vinha e apresentava o cardápio, e nós pedíamos “batata-frita”, naquele tempo se
dizia “uma porção de fritas”. O negócio não era a comida, mas o estar juntos, o
compartilhar, a amizade, o tempo precioso de crescer e aprender um com o
outro. Mas melhor ainda era quando o pai de um colega chegava, comia o resto
de “fritas” que sobrou da “porção”e dizia para cada um de nós: “Não se preocupe
que eu vou pagar a conta”. De repente vinha as mais variadas brincadeiras e
perguntas tipo: Por que não pedimos um filé, ou um bife acebolado para cada
um? Ah! Se soubessemos que alguem iria pagar a conta... diziamos.
A verdade é que todos nós temos contas a pagar, e de todo tipo. Lutamos de
todas as formas para pagá-las, juntamos todos os trocados e quando chega no
fim do mês, ainda esta faltando. Parece uma agonia, e a sensação é que nunca
vai acabar. Esquecemos que o importante não é tanto o quanto ganhamos, mas o
quanto gastamos, e até pedimos que alguem poderia vir e nos ajudar a pagar as
nossas contas.
Por isso pedíamos batata-frita. Tínhamos consciência do que podiamos alcançar.
Não era a melhor comida, mas é o que mantinha a comunhão e a amizade. As
vezes na vida estamos comendo os melhores pratos sozinhos, por causa de
nossas decisões, mas tambem estamos comendo batata- frita, por causa de
nossa desobediência. Almejamos alguem que chegue e pague a conta que já esta
paga, que já esta liquidada. E quem pagou não foi outro senão aquele que é o
Pão da Vida, Jesus. Vivemos de migalhas porque esquecemos que Ele é o Verbo
de Deus, o Maravilhoso, O Deus Forte, o Pai da Eternidade e o Principe da Paz,
condimentos essenciais a nossa existência.
Muitas vezes não comemos do melhor, sabendo que a conta já esta paga, porque
somos desobedientes. A comida que Jesus tem para nós, vai nos alimentar para a
eternidade, então por que não voltar para aquilo que mantem o corpo saudável?
A comida que Ele tem para nós, não vai nos fazer mal e vai nos fortificar para
andar a “segunda milha” e tambem para dar de comer a este mundo faminto.
Que Ele mesmo nos abençoe.

Forte abraço,

Pr. Aloisio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial
Oração Inicial
Hino Congregacional

Piano
Pr. Aloísio Campanha
Regente & Congregação
Grandioso És Tu! - 52 HCC

Boas-Vindas
Campanha Do Ano De 2008

Pr. Aloísio Campanha
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
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração de Gratidão e Consagração
Cânticos

Pr. Aloísio Campanha
Liber NY Worship & Praise Team

Above All
Aclame Ao Senhor/Canta Al Señor/Shout To The Lord
Bendito Seja Deus
Mensagem
Palavras Finais
Hino Congregacional

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Liber NY Worship & Praise Team
Finda-Se Este Dia - 269 HCC

Oração Final
Música Final

Pr. Aloísio Campanha
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)

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

Sucessão do Diretor Executivo da JMM do Brasil
Nos dias 12 a 14 de agosto, o Conselho da Convenção Batista Brasileira
estará se reunindo, juntamente com a comissão de sucessão, para
indicação do novo Diretor Executivo da Junta de Missões Mundiais.
Coloque a vida destes irmãos diante de Deus para que sejam dirigidos
por Ele nesta tão importante decisão.
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: Caroline, Celsino, Douglas.
Kevin Chan, Kevin Siqueira, Pollyanna, nossos
ensaios, estão acontecendo às quintas-feiras
8:00PM na casa de Pollyanna Soares e aos
domingos 6:15PM na Igreja. A sua presença é muito
importante para a continuidade do trabalho. 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

