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.
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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 7:00 pm
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês
Assembléia Geral – Todo 2º domingo do mês às 4:30 pm

PARA MEDITAR
“ Porque Deus não é Deus de confusão, senão
de paz, como em todas as igrejas dos santos.”
I Coríntios 14:33

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.”
2 Coríntios 3.17

New York, 18 de Outubro 2009 – Ano VI – Nº 042
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020
www.LiberdadeNY.org

ENGARRAFAMENTO
Sei que voce quando sai de casa, e vai dirigir o seu carro, pensa logo na estrada e no
congestionamento.É interessante que não temos mais hora do rush, porque isso se
tornou o que chamamos de 24/7, ou seja, tem tráfego 24 horas, 7 dias por semana.
Segundo a Wikipedia, Congestionamento ou engarrafamento, se refere a uma
condição em que automóveis e outros veículos rodam a baixas velocidades com
paradas frequentes ou ficam todos parados em fila(s), durante quilômetros em uma
estradas, pista, ruas ou avenidas, e assim diminuindo o fluxo de movimento. Esse
fenômeno do trânsito geralmente acontece na hora do rush devido a que a demanda
de veículos excede a capacidade da via, provocando um grande problema urbano,
perdas de tempo e consumo desnecessário de combustível. O fenômeno também é
comum em feriados e pode ser causado por acidentes de trânsito ou veículos
quebrados na via.
Segundo a Time Magazine, a cidade de São Paulo tem os piores engarrafamentos do
mundo. Em 10 de junho de 2009 as filas acumuladas da cidade alcançaram 293 km
durante a hora do rush da noite, atingindo o recorde histórico jamais registrado pela
Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo. Em São Paulo os motoristas são
informados da lentidão prevalecente na hora do rush através de sinais de mensagem
viriável.
Existencialmente, estamos no engarrafamento quando nas horas de decisões
importantes na vida, excedemos a capacidade do que o nosso corpo aguenta, por não
prestar atenção e ouvir o mesmo, há a fadiga muscular e consequentemente
emocional. Isso provoca um grande problema em nossa vida e também na vida de
outros quando começamos a projetar em nosso semelhante todo o stress que temos
acumulado. Perdemos tempo e energia, e há um consumo desequilibrado das emoções
por não estar focado, e relaxadamente nos acomodamos.
Espiritualmente a humanidade está enfrentando o pior engarrafamento de todos os
tempos. São filas e mais filas de pessoas com um vazio tremendo dentro do coração, e
porque tentam preencher este vazio com um “fast food espiritual” ficam na verdade
estagnadas e sem forças para prosseguir.
A Bíblia nos ensina que há um Caminho, o único Caminho que nunca está engarrafado,
porque tem todas as vias necessárias e livres para que possamos trafegar por elas com
segurança – Jesus.
Se tivéssemos um mês para viver, será que continuaríamos engarrafados em nossa
existência ou prestaríamos atenção na linha que nos conduz mais rápido ao nosso
destino?
Forte abraço,

Pr. Aloísio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial

Instrumental

Oração Inicial

Pr. Aloísio Campanha

Hino Congregacional

Regente e Congregação
Grandioso És Tu! - 52 HCC

Boas-Vindas

Pr. Aloísio Campanha

Campanha do Ano de 2009

Pr. Aloísio Campanha

Cânticos

Liber NY Worship & Praise Team
Hosana
A Ele A Glória

Mensagem

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 e seu Ministério,
*Pela diretoria da nossa igreja e membresia,
*Pelos jovens e adolescentes e crianças de nossa igreja ,
*Pela vida de nossos aniversariantes do mês,
* Pela comunhão entre os irmãos,

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE OUTUBRO
Pr. Aloísio Campanha

Música Especial

COMUNICAÇÕES

Dia 05 – Luiz Mauro Machado
Dia 18 – Aniversário da Igreja
Dia 22 – Stephanie Campanha

Gregory Machado

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Pr. Aloísio Campanha

Palavras Finais

Pr. Aloísio Campanha

Oração Final e Benção

Pr. Aloísio Campanha

Música Final

Instrumental

FICHA TÉCNICA
Piano: MM Jocilene Ayres Malas
Som: Kevin Chan
Projeção: Anthony Soares
Liber NY Worship & Praise Team – Caroline Soares, Kevin Chan,
Pollyanna Soares

TEMPO 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.

DIAS 31/10 E 01 DE NOVEMBRO COMEMORAÇÃO DOS
5 ANOS DA LIBER/NY
“Que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios
que me tem feito?” Salmo 116:12
Todos nós devemos participar das Programações de Gratidão a Deus por
bênçãos que ele tem derramado neste 5 anos sobre nossa igreja.
Este tambem é um momento de doação a Deus pelos benefícios que Ele
nos tem feito.
Convide um amigo ou parente para que esteja conosco nestes dias.

