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.”
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AQUELE QUEM PAGOU O PREÇO...
II CORÍNTIOS 5:21
Na cultura hebraica o nome denota a idéia do que os pais projetam em seus filhos, ou também
expressa a gratidão ou momento de vida que os pais estão experimentando. Quando o nome Jesus
foi dado por Deus ao seu filho o que será que estava no Seu coração? Quando o nome Jesus vem a
tona, o que povoa a sua mente?
Penso que o próprio Jesus responde quando Ele se refere a Si próprio da seguinta maneira:

" Eu sou o pão da vida; o que vem a mim, jamais terá fome; e o que crê em mim, jamais terá
sede." (João 6:35)

ATIVIDADES PERMANENTES

" Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo." (João 10:9)
" Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas." (João 11:25)

Escola Bíblica Dominical – 05:30 pm

" Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim." (João 14:6)
" Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá

Culto Dominical – 07:00 pm

muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer." (João 15:5)

Culto de Oração e Estudo Bíblico – Quarta-feira 8:00 pm

Mas a Bíblia também fala que Ele é Maravilhoso, Conselheiro, Deus-Forte, Pai da Eternidade, Principe
da Paz, o Alfa e o Ômega, a Raiz de Davi, o Leão da Tribo de Judá. O que Era, que é e que há de vir,

Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês
Assembléia Geral – Todo 2º domingo do mês às 4:30 pm

O Lírio do Vale, o nosso Advogado que intercede por nós e também Emanuel, que significa Deus
comigo e contigo presente.
Sem dúvida alguma o nome de Jesus é diferenciado de todos os outros, tanto é, que não existe
outro igual. Só de mencionar esse nome o medo se vai, enfermos são curados, cegos tornam a ver,
surdos ouvem.... O nome de Jesus é poderoso. Então só Ele tem poder o suficiente para suprir a

Para sua meditação hoje

nossa conta que era muito alta. Por isso vivendo agora com a liberdade com a qual Cristo nos
libertou, glorifiquemos a Ele todos os dias de nossa existência.
Que Ele mesmo nos conduza de vitória em vitória.

“E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho
também.”
João 5:17

Forte abraço;

Pr. Aloisio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial
Oração Inicial
Leitura Bíblica

Piano
Pr. Aloísio Campanha
Congregação

Um Só Coração e Uma Só Alma - Leitura 556 HCC
Hino Congregacional
Regente e Congregação
Um Só Rebanho - 574 HCC
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
Nossa Fé Jesus Contemplará - 338 HCC
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Pr. Aloísio Campanha
Celebrando a Vida de Carlota Custódio
Oração de Gratidão e Consagração
Cânticos
Liber NY Worship & Praise Team
Em Espírito E Em Verdade
Água Viva
Momento de Orações Voluntárias de Adoração e Louvor
Congregação
Cântico
Liber NY Worship & Praise Team
Tu és Soberano
Teu Amor Quebranta meu Coração
Mensagem
Pr. Aloísio Campanha
Palavras Finais
Pr. Aloísio Campanha
Oração Final e Benção
Pr. Aloísio Campanha
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)

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
* Pela irmã Cecília tendo em vista o falecimento de seu pai.

ANIVERSARIANTE DO MÊS DE AGOSTO
DIA 19 - Carlota Custódio

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
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

