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 25 de dezembro de 2011 – Ano VIII Nº48
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 Siqueira
Anthony Soares
João R. Soares

Próximo
Pr. Aloísio Campanha
Kevin Chan
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
"Um chefe gera medo; um líder, confiança. Um chefe produz
vergonha; um líder corrige os erros. Um chefe sabe tudo, um
líder faz perguntas. Um chefe torna penoso o trabalho; um líder o
torna interessante. Um chefe está interessado em si mesmo, um
líder está interessado no grupo". (Russell H. EWING)

www.LiberdadeNY.org

facebook.com/LiberdadeNY

OS PERIGOS DA ESTAÇÃO
Colossenses 3:1 – Romanos 12:2
Em uma estação de extreme comércio, nós os cristãos precisamos de estar alertas com
alguns perigos em potencial. Quero compartilhar alguns deles e tambem algumas estratégias
que vai nos permitir combatê-los.
Primeiro é o perigo de substituir o temporal pelo eterno. Algumas passagens bíblicas nos dão
conselho quanto a isso: “Pensai nas coisas que são do alto,o não que são da terra” e
tambem: “Não vos conformei s com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da
vossa mente.
É importante que cravemos em nossa mente o que exatamente estamos celebrando. É a
chegada do nosso Salvador, não do Papai Noel. O significado de dar presentes esta relatado
diretamente com presente de Deus para a humanidade que é o Seu Filho, e isso precisa de
ser vivido a “tempo e for a de tempo”.
Em segundo lugar corremos o risco de impressionar, mas não impactar. Nós somos
representantes do Rei. Nós somos os embaixadores escolhidos por Ele. Nós estamos tratando
dos negócios do Reino. Então vamos fazer isso, e fazer bem, nesta estação. Pessoas estão
abertas por causa do Natal nestes dias. Não tente impressionar ninguem pelos presentes,
mas pela sua presença e consequentemente a presença do Deus que esta no seu coração.
Não tente impressionar, mas sim, impactar as pessoas com o amor de Deus.
Em terceiro lugar, o perigo de gastar mais do que podemos. Antes de qualquer compra,
devemos pensar. Faça algumas perguntas básicas: Isso esta no meu orçamento? Isso é
apropriado? Esse presente expressa o meu pensamento? Presentes feitos por nós são muito
mais apreciados do que aqueles que compramos. Quantas vezes compramos coisas que não
precisamos, com o dinheiro que não temos, para impressionar quem não conhecemos.
Por ultimo, o perigo psicológico de construir para derrubar. Um dos movimentos mais efetivos
deste sistema mundial é criar um falso sentimento de alegria. Alguns cristãos podem ficar
extremante contentes com o natal, mas podem ficar depressivos depois das celebrações.
Na preparação da festa há aquela alegria, aquela comunhão, aquela celebração, há um
construir positivo para a festa e o momento, mas depois vem a dor de cabeça, a
reclamação, a confusão. Tudo o que foi construido para o momento de celebração é destruido
po uma attitude arrogante e depressiva. Mantenha-se no controle. Vamos celebrar o dia 25
de dezembro, mas não no custo do dia 26.
Quando os papéis de presente e os laços das caixas estiverem no lixo, quando a mangedoura
estiver guardada no basement ou no fundo do quintal e os familiares e amigos tiverem dado
o “good bye”, e a casa ficar vazia e talvez voce tambem sentir-se vazio…. tem alguem que
quer encher o seu coração e renovar a sua esperança . Ele estava lá no dia 24… e o mais
importante…. Ele vai estar presente no dia 26… Ele vai estar presente para sempre.
Feliz Natal.
Forte abraço,
Pr. Aloisio Campanha

CULTO DE LOUVOR E

ADORAÇÃO

ABERTURA

Hino Congregacional
Congregação
Cantai Que O Salvador Chegou! – 106 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
Congregação
Oh, Vinde Fiéis! - 90 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
Rei De Amor - Final
Mensagem
Pr. Aloísio Campanha
Palavras Finais
Pr. Aloísio Campanha
Oração Final e Benção
Pr. Aloísio Campanha
Música Final
Instrumental
SOPRANOS
Pollyanna Soares
Lidia L. Krummenauer
Kathia Andressa . Pernas
CONTRALTOS
Meyre Ellen Nunes Gomes
Caroline Soares

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

