DIA
DIA
DIA
DIA
DIA
DIA
DIA

17
19
21
21
25
26
31

–
–
–
–
–
–
–

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO
Cecília DaSilva
Caroline Pinto Soares
Lídia Lacerda Krummenauer
Monica Malas
Douglas Lacerda Parreira
Kevin J. Chan
Casamento – Nathalia e Douglas

QUERIDO VISITANTE

New York 01 janeiro de 2012 – Ano IX Nº01

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

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

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
"Os líderes proeminentes dão um jeito de aumentar a
autoestima de seu pessoal. Se as pessoas acreditam
em si mesmas, é impressionante o que podem
realizar".
Sam WALTON

68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020
www.LiberdadeNY.org

facebook.com/LiberdadeNY

SE EU PUDESSE PARAR...
... porque a glória do Senhor encherá a Casa do Senhor –
I Reis 8:11
Nesta época do ano, quando venho da Pensylvania para New Jersey, no trecho do
Delaware Water Gap, fico observando as árvores que parecem mortas por não
terem uma só folha. Quando chega a primavera dá uma vontade de parar o
relógio.Eu me alegro por ver que as árvores, antes secas, recusam-se a
permanecer assim e vestem-se com esplendor e perfume. É gostoso observar os
sons e o aroma da primavera, o canto dos pássaros, a alegria que parece
renovar-se, o florescer a cada dia.
Quando lemos o livro de I Reis, dá tambem uma vontade de parar quando
chegamos por volta do capítulo 10. A nação de Israel floresceu. Salomão tornouse rei e construiu uma magnífica habitação para Deus, cuja glória enchia o lugar.
Finalmente, unidos sob o governo de um rei justo, eles encontram a paz.
Mas, infelizmente, a história nào acaba aí. Continua... “...amou Salomão muitas
mulheres estrangeiras...”(I Reis 11:1) e “suas mulheres lhe perveteram o coraçào
para seguir outros deuses... “( I Reis 11:4).
Assim como as estações do ano se renovam, tambem se renovam os ciclos da
vida; nascimento e morte, sucesso e fracasso, pecado e confissão. Embora não
tenhamos o poder de parar o relógio, enquanto aproveitamos os bons momentos,
podemos descansar nas promessas de Deus de que eventualmente todos os
momentos difícies terão fim. ( Apocalipse 21:4).
E então quando chegamos ao final de 2011, por mais que tenhamos enfrentado
lutas, e sei que algumas foram cruéis, tenho certeza tambem que houve
momentos de alegria e celebração pelas vitórias conquistadas, e quando o novo
está diante diante de nós, é bom trazer a memória aquilo que nos dá um futuro e
uma esperança, sem o poder de parar o relógio, mas com confiança de que
nenhuma crise dura para sempre.
Que o ano de 2012 possa ser o ano de florescer, e a glória do Senhor possa estar
presente no nosso lar, na nossa igreja, nos nossos planos e sonhos, na nossa
saúde e nas nossas finanças e que “não esqueçamos de nenhum dos benefícios
do Senhor”.
Feliz Ano Novo
Forte abraço,
Pr. Aloísio Campanha

CULTO DE LOUVOR E
Música Inicial
Oração
Cânticos

ADORAÇÃO

REUNINDO A CONGREGAÇÃO

Piano
Pr. Aloísio Campanha
Worship&Praise Team

Aquele Que Está Feliz
Fico Feliz
Pr. Aloísio Campanha

LOUVANDO AO SENHOR

Worship&Praise Team

Bendito Seja Deus
Quão Formoso És
AGRADECIMENTOS E INTERCESSÕES
Momento de Agradecimento e Intercessão

Pr. Aloísio Campanha

DEDICANDO BENS E VIDAS
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Pr. Aloísio Campanha
Música Instrumental
Piano
REFLETINDO AN PALAVRA DE DEUS
Mensagem

Pr. Aloísio Campanha
“SE EU PUDESSE PARAR...”
CELEBRNDO A CEIA MEMORIAL

Celebração da Ceia Memorial
Pr. Aloísio Campanha Distribuição do Pão & Vinho
Hino Congregacional
Regente e Congregação
Seu Maravilhoso Olhar – 312 HCC
Oração
Hino Congregacional

Faça da Oração um Hábito
Segunda-feira - Pr Aloisio Campanha nosso pastor, sua família
e seu Ministério
Terça-feira - Pela diretoria da nossa igreja

Boas-Vindas e Comunhão
Cântico

COMUNICAÇÕES

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

Culto Administrativo
No próximo domingo dia 08 de janeiro às 5:00 PM na sala da
EBD, teremo a nossa Assembléia Ordinária. Se voce como
membro da igreja tem algum assunto que gostaria que fosse
tratado pela igreja fale com o Pr. Aloisio e ele estará
encaminhando a assembléia. Os líderes de Ministérios devem
tambem procurar o Pastor para encaminhar os assuntos
referentes ao ministério que exercem na igreja.

Pr. Aloísio Campanha
Regente e Congregação

Maravilhosa Graça - 193 HCC
DESPEDINDO A CONGREGAÇÃO
Palavra Pastoral e Avisos
Pr. Aloísio Campanha
Oração Final e Benção
Pr. Aloísio Campanha
Música Final
Piano

Campanha de Oração
Procure a irmã Princesa e de o seu nome para que seja formado as
duplas. Estaremos orando pela igreja, pelas familias, pelos pais e pelos
filhos.

