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ANIVERSARIANTES DO MÊS DE NOVEMBRO

– Lecir Siqueira
– Chun Chueng Chan
– Adriana dos Santos
– Admilson dos Santos

QUERIDO VISITANTE
Damos as boas-vindas a todos os que nos visitam e
cultuam hoje conosco. Desejamos que se sintam bem
bem e abençoados por Deus em nossas atividades!

www.LiberdadeNY.org

ESCALA DE SERVIÇO
Domingo

Hoje

Dirigente do Culto
Som
Projeção
Recepção

Jocilene Malas
Kevin Chan
Anthony Soares
João R. Soares

New York 27de novembro de 2011 – Ano VIII Nº45
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020
facebook.com/LiberdadeNY

Próximo

Black Friday

Pr. Aloísio Campanha
Kevin Siqueira
Anthony Soares
João R. Soares

Esse é um dia que as pessoas se dirigem as lojas para comprar mais barato.
Sempre é uma sexta, depois do thansksgiving, onde muitos não trabalham ou
deixam o dia livre para esse fim.
Não sei se voce ja se interessou em perguntar por que chamam assim esse dia.
Ouvi pelos menos duas teorias a respeito. A primeira é que, como é um dia de
muito trânsito, as marcas dos pneus dos veículos no asfalto deu origem ao termo
“black Friday”. A outra veio de uma velha forma de anotar os resultados de
contas das empresas. As perdas eram marcadas em vermelho e os lucros eram
marcados em preto. Algumas empresas, particularmente as pequenas,
começavam a ter lucro antes do natal. Muitas dessas empresas, na esperança de
que o ano contábil fosse como o período entre o Thansksgiving e o Natal,
marcavam as contas de preto logo após o thanksgiving, daí o nome “black
Friday”.
Mas na história houve uma “sexta-feira negra” tambem. Isso ocorreu há mais de
dois mil anos atrás em um julgamento totalmente fora dos parâmetros normais
daquela época. Parecia um “super- sale”, só que foi da vida de um homem
inocente, que na sua boca não se achou dolo algum. A maioria parecia contente
achando que tinha feito um excelente negócio, exatamente como muitos que
saem das lojas com um sorriso de um canto ao outro da face. Naquele dia houve
trevas sobre a terra porque algo fora do normal estava acontecendo. Aquele
homem levou sobre si o peso das nossas escolhas erradas e pagou todo o preço
para que adquiríssemos de graça o maior presente da nossa vida—a salvação
eterna. Aquele black Friday se tornou em luz para muitos, trazendo não só
clareza, mas direção, reconciliação, restauração, amizade, aconselhamento e paz.
Quantos de nós vamos a uma loja neste dia, com dinheiro que não temos, para
comprar o que não precisamos, para impressionar quem não conhecemos, só
porque está em “sale”?
Neste dia é um bom dia para refletirmos sobre o maior “desconto” que já tivemos
em nossa existência—eu e voce estamos livre da morte eterna. Mas isso só vem
por causa daquele homem inocente que transformou a todos os “black
Fridays”de nossa existência em luz e vida – Jesus Cristo.
Pr. Aloisio Campanha

ATIVIDADES PERMANENTES
Escola Bíblica Dominical – 05:00 pm
Momento de Oração – 06:15 pm
Culto Dominical – 07:00 pm
Culto de Oração e Estudo Bíblico– Quarta-feira 7:30 pm
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês

MEDITAÇÃO SOBRE LIDERANÇA

“Se suas ações inspiram outros a sonhar
mais, a aprender mais, a fazer mais e se
transformar mais, você é um líder.”
John Quincy ADAMS

CULTO DE LOUVOR E

ADORAÇÃO

DIA DO MÚSICO BATISTA

ABERTURA
Hino Congregacional

Todo mundo que lida com música é músico. Estamos dizendo isto porque podemos ser levados a pensar que
jovens que tocam numa banda ou numa equipe de louvor não são propriamente músicos, porque tocam de

Regente&Congregação

Firme Nas Promessas - 344 HCC
Oração Inicial
Boas-Vindas
Palavra Pastoral e Avisos

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha

DEDICAÇÃO DE BENS E VIDAS
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Hino Congregacional

COMUNICAÇÕES

Pr. Aloísio Campanha
Regente&Congregação

Chuvas De Bençãos - 337 HCC
Oração de Gratidão e Dedicação

ouvido, não estudaram música como os outros. Evidentemente trata-se de um engano, aliás um preconceito,
pois ser músico, em primeiro lugar, é um dom dado por Deus, e, em segundo lugar, o fato de não ter feito
um curso de música não é um impedimento para quem deseja exercer o ministério da música.
Reconheçamos, contudo, que pode ser muito melhor se estudarmos e nos prepararmos bem
. A música é um elemento presente em todas as culturas do mundo, desde a mais primitiva até a mais
avançada. É um dos dados mais importantes no estabelecimento da identidade de um povo. Note, por
exemplo, as matérias de televisão que mostram como é a vida em uma tribo indígena e verá que a música é
parte inseparável daquilo que é apresentado. E na vida moderna a música tornou-se um importante fator
econômico, que produz riqueza, gera empregos e até mudança social. Podemos dizer que a Igreja de Cristo
não existiria sem a música, a qual tornou-se uma das suas marcas identificadoras. É quase impossível
qualquer grupo cristão reunir-se para cultuar sem que a música seja usada, porque ela é o meio mais
adequado para expressar não só as emoções como a reflexão daquele que crê. É também o veículo para se
produzir as mais belas orações. Além disso solidifica a comunhão, por produzir uma interação imediata entre
os que cultuam. Ouvir um pregador é um exercício de passividade, apesar de ter algum grau de participação,
mas no cântico congregacional a interação é total.
Portanto, aqui vai o nosso abraço a todos aqueles que se dedicam à música em nossas igrejas. Vocês são
muito importantes para a sua grei. Pedimos ao Senhor que continue abençoando seu trabalho nessa área e
usando-os poderosamente para proclamar sua graça e edificar seu povo. Entretanto, lembramos que a

LOUVOR & ADORAÇÃO ATRAVÉS DE MÚSICAS
Cânticos

Worship&Praise Team

música é feita de um pouco de talento e uma quantidade enorme de trabalho; um pequeno percentual de
aptidão e um grande percentual de transpiração. É preciso compromisso, consagração, disponibilidade,
humildade, perseverança, despojamento e desprendimento. Deus e a igreja esperam isso de vocês.
Pr. Sylvio Macri

Fiel a Mim
Não Morrerei

Faça da Oração um Hábito

MEDITAÇÃO NA PALAVRA
Mensagem

Pr. Aloísio Campanha
DESPEDIDA DO MOMENTO DE CULTO

Palavra Final
Oração Final e Benção
Música Final

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Piano

Regência Congregacional: Jocilene Ayres Malas
Piano: Meyre Ellen Nunes Gomes e Jocilene Ayres Malas
Violão: Caroline Soares
Contra-baixo: Pollyanna Soares
Bateria: Kevin Chan
Projeção: Anthony Soares
Som: Kevin Chan e Kevin Siqueira

Segunda-feira - Pr Aloisio Campanha nosso pastor, sua família e seu Ministério
Terça-feira - Pela diretoria da nossa igreja
Quarta-feira - Pelos ministérios existentes da Igreja e futuros necessários,
REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA – 7:30pm
Quinta-feira – Pelas famílias de nossa igreja
Sexta-feira - Pelos nossos visitantes.
Ore, converse, comunique-se com os que nos visitam.
Sábado - Pelos enfermos – Wilfredo e família, D. Wine e família
Domingo – Pela unidade da Igreja.

REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA – 6:15PM

