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.”
2 Coríntios 3.17
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Próximo domingo
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Kevin Siqueira
Kevin Siqueira
Anthony Soares
Anthony Soares
Pollyanna Soares
Pollyanna Soares
Jerusa, Sotiris, Fatima
Jerusa, Sotiris, Fatima

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
“Um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse:
Esforça-te.”
Isaías 41:6

O COMEÇAR DE NOVO
O cair é do homem, mas o levantar é de Deus.
Deus não joga ninguem na lata de lixo. Não é porque falhamos que Deus desiste de
nós.
Desde o começo Deus tem se preocupado em sempre abrir uma nova oportunidade
para o homem.
Quando Adão falhou no Éden, veio a punição, mas junto com ela a promessa de um
livramento. E é assim que Deus quer que vivamos, sempre dando oportunidades e
acreditando que as pessoas podem recomeçar.
Via de regra, quando não estamos resolvido dentro de nós o perdoar-nos e conceder
oportunidades a nós mesmos, não projetamos isso na vida do nosso próximo. Por não
aceitar o nosso erro, fracasso ou quebra, não aceitamos o erro do outro.
Quando concedemos é condicional e temos que nos esforçar muito.
Mas o recomeçar é fundamental para a existência humana. Se tudo o que fizermos der
certo da primeira vez, penso que todo o aprendizado que vem através disso, deixaria
de ser uma oportunidade ímpar para nós.
Thomas Edson falhou muitas vezes antes de inventar a lâmpada e perguntaram para
ele se não iria desistir, e ele disse que já estava 50.000 vezes mais perto porque sabia
que daquela maneira ele não iria conseguir. Sempre tem gente querendo
fazer com que desistamos ou que não perdoemos ou recomeçemos, mas a nossa
determinação é que vai fazer diferença.
O recomeçar vem seguido de vontade acertar. É verdade que a vontade de acertar as
vezes, é tanta, que acabamos errando, mas no recomeçar
vem uma esperança renovada, a alegria de uma oportunidade e isso faz toda a
diferença.
Precisamos acreditar mais em nós mesmos e consequentemente nas pessoas. Dar uma
nova chance a alguem é abrir portas para que elas entrem por estas portas sabendo
que ali esta a oportunidade de ser feliz. Dar uma nova chance a alguem é abrir uma
perspectiva diferente para alguem que já acha que não vale mais a pena viver.
Nunca devemos de rever as coisas, ver onde há falhas, para que o recomeço seja
saudável e com objetivos claros e definidos.
Deus não desistiu de Abraão, de Jacó, de Davi, de Gideão e de tantos outros
personagens bíblicos e com certeza Ele não desistirá de voce.
Que tal se voce tambem não desistir de voce mesmo e de que tambem esta precisando
de uma chance dada por voce para que volte a sorrir?
Que Deus nos abençoe e nos ajude nos nossos recomeços.

Forte abraço;
Pr. Aloisio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial
Oração Inicial
Hino Congregacional

Instrumental
Pr. Aloísio Campanha
Regente e Congregação

A Deus Demos Glória – 228 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

Deus De Amor
Deus Fará Um Caminho
Preciso de Ti
Mensagem
Momento para Reflexão e Oração
Palavras Finais
Oração Final e Benção

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha e Congregação
Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha

Worship & Praise Team:
M.M. Jocilene Malas (piano e vocal),
Caroline Soares (guitarra e piano),
Douglas Parreira (guitarra e violão),
Kevin Chan (bateria),
Kevin Siqueira (violino)
Celsino DaSilva (vocal)
Pollyanna Soares (vocal)
Alexandre Nunes (especial do mês)

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

MÊS DE OUTUBRO – ANIVERSÁRIO DA IGREJA

Estaremos comemorando o aniversário da Igreja nos dias 1 e 2
de novembro. O orador oficial será Pr. Josias Bezerra, ele
pastor na Boca Glades Baptist Church, FL . Outras atividades
estarão acontecendo, que cada irmão esteja atento, participando
e acima de tudo orando afim de que cada momento seja de
bênçãos para toda a igreja.
GRUPO DE LOUVOR
Os ensaios estão acontecendo todas às quintas-feiras na residência da
Caroline Soares às 8:00PM e aos domingos às 6:15PM na igreja.

QUARTA-FEIRA
Na quarta-feira que passou estudamos sobre como
começar depois de um desapontamento ou uma queda.
O que podemos aprender é que, apesar da difuldades
pelas quais passamos sempre é possivel recomeçar
mediante a atitudes que tomamos. Nem sempre
podemos por nós mesmos mas, temos Aquele que é
Todo Poderoso e está a nossa disposição todo o tempo
esperando um pequeno sinal de nossa parte para obtermos ajuda.
Nossos estudos tem sido complementados aos domingos .
Se você quer aprender a viver de acordo com os propósitos bíblicos, não
deixe de participar de nossas reuniões, será sempre muito benvindo.

