QUERIDO VISITANTE
Você é sempre muito benvindo à Igreja Batista
da Liberdade.
Receba o nosso carinho e atenção. Volte outra vez, Deus sempre terá
um recado para aqueles que o buscam em Espírito e em verdade.
“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.”

ESCALA DE SERVIÇO
Domingo
Dirigente do Culto
Som
Projeção
Recepção
Contagem/Hoje
Contagem/Proximo Dom

Hoje
Aloisio Campanha
Kevin Siqueira
Anthony Soares
João Rubens Soares
Jerusa, Sotiris
Jerusa, Sotiris

2 Coríntios 3.17

Próximo
Aloisio Campanha
Kevin Siqueira
Anthony Soares
Ana Conceição

ATIVIDADES PERMANENTES
Escola Bíblica Dominical – 05:00 pm
Momento de Oração – 6:15 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
“O

Espírito de Deus me fez; e a
inspiração do Todo-Poderoso me
deu vida..”
Jó 33:4

New York, 19 de abril 2009 – Ano VI – Nº 016
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020
www.LiberdadeNY.org

O ESPÍRITO QUE GLORIFICA A DEUS
Nós seres humanos possuímos, cada um, um espírito. A comunicação de
Deus conosco se processa, por meio deste espírito.
Através do espírito temos comunhão com Deus e somente por ele
podemos compreendê-Lo e adorá-Lo.
Esse espírito é dado por Deus ( Eclesiastes 12:7), pois ele é formado
pelo próprio Senhor e colocado dentro do homem (Zacarias 12:1) e
ocupa o mais profundo de nosso ser.
O espírito possui algumas funções dentre as quais está a consciência, a
intuição e a comunhão.
A consciência é responsável pelo discernimento – capaz de distinguir
entre o certo e o errado – não pelo conhecimento acumulado na mente,
mas por um julgamento espontâneo e direto.
A intuição envolve um sentimento direto e independente de qualquer
influência externa. O tipo de conhecimento que obtemos sem nenhuma
participação da mente, da emoção ou da vontade, vem através da
intuiçào.
A comunhão é a adoração a Deus. As faculdades da alma são incapazes
de adorar ao Senhor.
O Novo Testamento deixa claro que um indivíduo não está salvo só por
ter uma consciência dotada de sensibilidade, uma intuição aguda, ou a
tendência e interesse pelas coisas espirituais, isto apenas constitui prova
de que, além da mente, da emoção e da vontade que constituem a
nossa alma, possuímos tambem um espírito.
O que diferencia é o Espirito Santo, que habita em nós. E o Espírito
Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus (Romanos
8:16)
Portanto este espírito deve viver para a glorificação do nome de Deus.
A Ele pois toda a glória.
Forte abraço,
Pr. Aloísio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial
Oração Inicial
Boas-Vindas
Hino Congregacional

Piano
Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Regente e Congregação

Salvador Bendito - 340 HCC
Dedicação de Dízimos e Ofertas

Pr. Aloísio Campanha

Usa, Senhor - 433 HCC
Oração de Gratidão e Consagração
Campanha do Ano de 2009
Pr. Aloísio Campanha
TEMA
CRESCENDO COM EQUILIBRIO
DIVISA
“Do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as
juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo,
para sua edificação em amor.” Efésios 4:16
Cânticos
Liber NY Worship & Praise Team

Fico Feliz
Eu Vejo a Glória do Senhor Hoje Aqui
O Espírito de Deus Está Aqui
Mensagem

Pr. Aloísio Campanha
TITULO

Palavras Finais
Hino Congregacional

Pr. Aloísio Campanha
Regente e Congregação

Santifica a Tua Igreja - 388 HCC
Oração Final e Benção
Música Final

Pr. Aloísio Campanha
Instrumental
FICHA TÉCNICA

Piano: M.M. Jocilene Ayres Malas
Regente Congregacional: Jerusa Pinto Soares
Som: Kevin Siqueira, Kevin Chan
Projeção: Anthony Soares
Liber NY Worship & Praise Team – Caroline Soares, Kevin Chan, Lecir
Siqueira e Pollyanna Soares

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

*Pelo Pr Aloisio Campanha nosso pastor , sua família,
*Por Hannah, filhinha do Pr. David e de Ronize Paszkiewicz,
*Pela saúde de nosso irmão Manuel Cunha e irmã Jerusa Soares,
*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,
*Pelo novo Presidente desta Nação,
* Pelos planos da igreja em 2009,
* Pela comunhão entre os irmãos,
* Pela vida das irmãs Fátima e Nadir e o ministério que realizam,
* Por nossa Campanha de Oração

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABRIL
Dia
Dia
Dia
Dia

13
19
24
26

– Ana Conceicao
– Pr. Aloisio Campanha - Hoje
– Pr. Eli Fernandes de Oliveira
– Maria de Fátima Lacerda

CAMPANHA DE ORAÇÃO

Tem sido motivo de muita alegria, de comunhão de busca ao Senhor e o fato de
estarmos juntos no ajuda a crescer. Você também pode ter o privilégio de estar
conosco todos os domingos à partir das 6:15 PM paticipando desta campanha.
Nossas reuniões tem sido grandemente abençoadoras.
Todos são sempre muito benvindos.

QUARTA-FEIRA
Sempre temos a oportunidade de estarmos reunidos para o nosso
momento de Oração e Estudo Bíblico às 8:00PM

PR. ALOÍSIO CAMPANHA
De todos nós da LIBER/NY para voce um
grande, feliz, maravilho, abençoado e com
muito amor e carinho

