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
Som
Projeção
Recepção
Contagem/Hoje
Contagem/Proximo Dom

2 Coríntios 3.17

Próximo domingo

João R. Soares
João R. Soares
Kevin Siqueira
Kevin Siqueira
Anthony Soares
Anthony Soares
Pollyanna Soares
Pollyanna Soares
Jerusa, Sotiris, Fátima
Jerusa, Sotiris, Fátima

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
“ESTAI, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos
libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo
da servidão.”
Galatas 5:1

New York, 07 de setembro de 2008 – Ano V – Nº 239
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020
www.LiberdadeNY.org

INDEPENDÊNCIA OU MORTE
A vida é feita de escolhas e nós somos o produto daquilo que escolhemos.
Foi assim com Dom Pedro I as margens do Rio Ipiranga, em Setembro de 1822,
quando de viagem a São Paulo recebeu uma carta de Portugal exigindo a sua
volta , mas ergueu a espada e gritou “Independência ou Morte”, contrariando a
corte que queria recolonizar o Brasil. Como consequência da sua decisão, Portugal
exigiu dois milhões de libras esterlinas para reconhecer a independência, e Dom
Pedro I teve que recorrer a Inglaterra e pedir emprestado esta quantia. E daí,
dizem os historiadores, começou a dívida externa do Brasil. Mas a verdade é que
essa decisão mudou o rumo de nosso país.
Quantas vezes em nossas vidas, algo quer nos colonizar? E como consequência,
olhamos para a frente sem muitas perspectivas por não ter coragem de tomar
uma decisão que vai fazer diferença e nos tornar diferentes. E, ao contrário de
buscarmos soluções, nos tornamos eternos escravos de situações e pessoas.
Em outros momentos, não temos o valor requerido para a nossa independência,
seja ela: emocional, espiritual ou financeira e vamos a outros pedir ajuda, e
quando fazemos isso somente transferimos a nossa dependência, que pode até
levar a morte dos sonhos e também física. Estamos morrendo quando estamos
pagando o preço que o colonizador quer, e mesmo não percebendo, cedendo as
vontades de nossa carne, nos conduzimos a nós mesmos para o eterno exílio.
Mas as margens do “Ipiranga” de nossa existência, podemos dar um brado de
liberdade, quando reconhecemos que “as libras esterlinas” já foram pagas no
Calvário, quando Jesus Cristo exclamou: Está consumado – o que quer dizer: A
independência da morte está garantida.
Como somos produto de nossas decisões, estamos vivendo essa independência
ou morrendo a cada dia?
Que Deus nos ajude a tomar decisões sábias diariamente.
Forte abraço,
Pr. Aloisio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO

COMUNICAÇÕES

Música de Abertura
Instrumental
MOMENTO CÍVICO BRASILEIRO
Hino Nacional Brasileiro
Congregação
Oração
Pr. Aloísio Campanha
Boas-Vindas
Pr. Aloísio Campanha
Hino Congregacional
Regente e Congregação
Minha Pátria Para Cristo – 603 HCC
Campanha Do Ano De 2008
Pr. Aloísio Campanha
TEMA
“Vivendo os planos de Deus”

INTERCESSÃO

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
Oração de Gratidão e Consagração
Cânticos
Liber NY Worship & Praise Team
Grande é o Senhor
Adoramos O Cordeiro
Mensagem
Pr. Aloísio Campanha
Celebração da Ceia Memorial
Pr. Aloísio Campanha
Cântico
Liber NY Worship & Praise Team
Nossa Herança
Distribuição do Pão e Vinho
Diáconos
Cântico

Liber NY Worship & Praise Team

Palavras Finais
Oração Final e Benção

Então Se Verá

“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
*Devemos estar intercedendo a Deus pelo Leonan filho do nosso
irmão David de Carvalho que sofreu um acidente. Ligue para o
David e interceda com ele pela recuperaçã de seu filho. O
telefone de contato : (646)-6455641.
ANIVERSARIANTE DO MÊS DE SETEMBRO

DIA 04 - Evanise Chan (718)672-1771
DIA 09 – David Carvalho da Silva (646)645-5641
DIA 10 – Pollyanna Pinto Soares (718)721-4056

GRUPO DE LOUVOR
Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha

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)

Caroline, Celsino, Douglas, Kevin Chan, Kevin Siqueira, Pollyanna,
compnentes do Liber NY Worship & Praise Team não devem deixar de
participar dos 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. Este
trabalho é de vocês e Deus conta com ele.

QUARTA-FEIRA
Venham participar conosco com a certeza de que Deus estará
respondendo e anunciando grandes coisas que você não sabe mas, que
precisa saber para o seu crescimento espiritual.
“Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas
grandes e firmes que não sabes.” Jeremias 33:3

