ANIVERSARIANTES DO MÊS DE DEZEMBRO

Dia 04 – Stephanie Machado
Dia 11 – Kathia Andressa de Moraes Pernas
Casamento – Lidia e Paulo
Dia 13 – Casamento - Solenir e Mauro
Dia 14 – Solenir Machado
Dia 14 – Joa Rubens Soares
Dia 31 – Sotiris Malas

“Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor.aí há
liberdade.” 2 Coríntios 3:17

QUERIDO VISITANTE

New York 17 de dezembro de 2011 – Ano VIII Nº47
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020

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

ESCALA DE SERVIÇO
Domingo

Hoje

Dirigente do Culto
Som
Projeção
Recepção

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

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

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
"Possivelmente a característica mais importante da
liderança autêntica é a renúncia ao impulso de
dominar os outros".

David COOPER

www.LiberdadeNY.org

facebook.com/LiberdadeNY

REI DE AMOR

A palavra amor está em moda nos dias de hoje. Falamos que amamos a tudo.
Amamos o trabalho, a roupa, as vitrines, os sapatos, os eventos e até ir a igreja.
Amei.... é o que mais ouvimos. Até as propagandas nos remetem a isso, por exemplo a
do Mac Donalds; "Amo a tudo isso". E, sem pensar, queremos fazer coro com o que
todos estão dizendo, para nos sentir parte. Há até aqueles que acham mais acham
importante morar no Estado de New York, afinal o slogam diz: "Eu amo NY".
A palavra amor significa muito mais do que apegar-se, do que ter gosto por algo, do
que sentir prazer por um momento. Amar é dedicação, compromisso, profundidade,
zêlo, entrega, enfim, é doar-se.
Por isso Jesus Cristo resume em amor a lei e os profetas. "Amar a Deus sobre todas as
coisas e ao próximo como a si mesmo". Ou seja, eu me entrego a Deus, entendo que
Ele se entregou por mim, através de Jesus, e requer que nos entreguemos em
reciprocidade um ao outro. A prova disso é que "Deus amou o mundo de uma tal
maneira que deu o Seu filho, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas
tenha a vida eterna".
A palavra "Rei" tambem está em moda. Há "reis"para tudo o que pensamos. Rei do
gado, rei do sertão, rei do rock, rei do Rio, rei do futebol, rei das novelas, e acreditem,
rei de New York. Fiquei até pensando se é por isso que o slogam do estado é :" The
Empire State". É interessante perceber como esses reinados caem muito depressa.
Hoje é rei, amanhã é o mais desprezado dos súditos, ou quando morrem o reinado
nunca mais é lembrado ou mencionado. Como dizem por aí: "Rei posto, rei morto"
Rei significa aquele que é a autoridade suprema. Aquele que é soberano. E há somente
um que é assim: Jesus Cristo. Desde o Seu nascimento até hoje, Ele era, É e sempre
haverá de ser o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ao contrário dos que morrem e
nunca mais são lembrados, Jesus Cristo quando morreu, trouxe vida e esperança a
este mundo, porque Ele vive dentro do coração de todos aqueles que O aceitam.
Se colocarmos essas duas palavras juntas - Rei de Amor - vamos ter idéia do que
significa esse momento na história. Muito mais do que dar e receber presentes. Muito
mais do que ficar feliz por um momento, por um "season". Muito mais do estasr feliz
por morar em NY, nada de errado tem nisso, é entender que o verdadeiro presente não
acaba, não desgata, não fica fora de moda. É entender que a alegria não é por um
momento e sim para a vida eterna, é entender que nós temos isso porque Ele mora no
nosso coração.
O Rei, soberano Senhor, decidiu nos amar e por causa disso temos o melhor presente,
as demais coisas vem por causa disso.
Forte abraço,
Pr. Aloisio Campanha

CULTO DE LOUVOR E

ADORAÇÃO

ABERTURA

Hino Congregacional
Regente&Congregação
Proclamaram Anjos Mil O Primeiro Natal - 100 HCC
Oração Inicial
Pr. Aloísio Campanha
Boas-Vindas
Pr. Aloísio Campanha
Palavra Pastoral e Avisos
Pr. Aloísio Campanha
DEDICAÇÃO DE BENS E VIDAS
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Pr. Aloísio Campanha
Hino Congregacional
Regente&Congregação
Surgem Anjos Proclamando - 104 HCC
Oração de Gratidão e Dedicação
Trechos da Cantata de Natal
REI DE AMOR
Autor: Rodger Strader/Arranjos: Bob Kragstad/Traducao: Waldenir
Carvalho
Tema De Abertura
Nome De Amor
Não Ha Lugar
Solo: Meyre Ellen Nunes Gomes
Sim, Dorme Em Paz
Solo: Pollyana Soares
Dai Glórias A Deus
Todos, Felizes, Exultai
Solo: Jocilene Ayres Malas
Rei De Amor - Final
Mensagem
Pr. Aloísio Campanha
Palavras Final
Pr. Aloísio Campanha
Oração Final e Benção
Pr. Aloísio Campanha
Música Final
Instrumental
SOPRANOS
Jocilene Ayres Malas
Kathia Andressa M. Pernas
Lidia L. Krummenauer
Pollyana Pinto Soares
CONTRALTOS
Caroline Pinto Soares
Meyre Ellen Nunes Gomes
Atenção : Mudança de Horário
No dia 25/12/2011 o nosso Culto de Louvor e Adoração estará
acontecendo no horário de 5:00 pm

COMUNICAÇÕES

Faça da Oração um Hábito
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

Ainda Tempo de Agradecer
Dia 28 de dezembro será a última quarta-feira de 2011 e estaremos
aproveitando os momentos finais para agradecermos a Deus as bênçãos
recebidas durante ano. Neste culto vamos poder agradecer da forma
que melhor expresse o nosso sentimentode gratidão em relação a Deus
ou seja: atraves de uma oração, voce pode cantar uma música, voce
pode dar um testemunho, pode ser um texto bíblico, enfim será o seu
momento de agradecimento a Deus . Pense em tudo de bom que lhe
aconteceu e também naquilo que não foi conforme voce esperava pois:
“Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo
Jesus para conosco”. 1 Ts 5.18

