ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO
DIA 17 – Cecília DaSilva
DIA 19 – Caroline Pinto Soares
DIA 21 – Lídia Lacerda Krummenauer
DIA 21 – Monica Malas
Dia 22 – Meyre Ellen Nunes Gomes
DIA 25 – Douglas Lacerda Parreira
DIA 26 – Kevin J. Chan
DIA 31 – Casamento – Nathalia e Douglas

“Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor.aí há
liberdade.” 2 Coríntios 3:17
New York 29 janeiro de 2012 – Ano IX Nº03

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

QUERIDO VISITANTE

www.LiberdadeNY.org

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
"A integridade é a qualidade mais valiosa e
respeitada da liderança. Mantenha sempre sua
palavra".
Brian TRACY

facebook.com/LiberdadeNY

O NOVO FUTURO DO CRISTÃO

“Quando Cristo, que é a nossa vida se manifestar, então, também vós, vos
manifestareis com Ele em glória.”( Colossenses 3:4)
Como filhos de Deus, nós não temos uma vida gloriosa somente neste momento, nós
também possuímos um futuro glorioso. Para aqueles que já morreram fisicamente em
Cristo, tem uma maravilhosa promessa que “eles estão presentes com o Senhor”(II
Corintios 5:8-b). Para nós, que estamos vivos, nós temos a grande esperança que “em
um momento, num abrir e fechar de olhos, no toque da trombeta, os mortos
ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados” (I Corintios 15:52) Com
esse futuro glorioso diante de nós , temos que ser “firmes e constantes, sempre
abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é em
vão”( I Corintios 15:58)
Como esse conhecimento de um futuro glorioso em Cristo tem nos ajudado a viver
como vencedores diante dos desafios da vida?
A tecnologia tem aumentado a sua habilidade de preservar frutos e vegetais até de
uma maneira assustadora, mas nada pode vencer o sabor de uma fruta fresca, tirada
do pé, e o sabor de um vegetal colhido na hora. Como cristãos, nos tornamos da
mesma maneira. Nós podemos até fazer coisas maravilhosas para parecermos novos
e vivos, mas a menos, que estejamos ligados em Cristo “a videira verdadeira”(joão
15:1), nós não poderemos produzir frutos dignos de arrependimento.
O tempo pode deteriorar o “frescor” da nossa comunhão com Cristo. Pode ser uma
tentativa de viver das glórias de conquistas passadas, forçando a preservar “fruto”que
já não tem mais o seu frescor e consequentemente a sua vitalidade. Agora é um bom
momento para lembrarmos do nosso primeiro amor, arrependermos, e voltarmos para
servir, na força de um Cristo ressurreto (Apocalipse 2:4-5)
Deus concede sabedoria, vinda dele mesmo como fonte de sabedoria. Um cristão de
joelhos consegue enxergar mais do que um filósofo na ponta dos dedos dos pés – D.
L. Moody.
Que possamos viver o agora, vislumbrando o amanhã que é certo. Sabedores desse
futuro, nós não podemos alimentar a nós mesmos com frutos podres e vegetais
passados , mas com “uma novidade de vida” que aponta para esse futuro glorioso.
Que o Senhor nos abençoe.
Forte abraço,

Pr. Aloisio Campanha

CULTO DE LOUVOR E

ADORAÇÃO

ABERTURA

Hino Congregacional

Worship&Praise Team

Conta As Bençãos - 444 HCC
Oração Inicial
Boas-Vindas
Avisos
Hino Congregacional

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Worship&Praise Team

Seu Maravilhoso Olhar – 312 HCC
DEDICAÇÃO DE BENS E VIDAS
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração de Gratidão e Dedicação

Pr. Aloísio Campanha
Alberto Carlos Siqueira

LOUVOR & ADORAÇÃO ATRAVÉS DE MÚSICAS
Cânticos

Worship&Praise Team
Toma O Teu Lugar
Grande é o Senhor

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 os que nos visitam.
Sábado - Pelos enfermos – Wilfredo e família,
Domingo – Pela unidade da Igreja.
Oremos pela família Broome pedindo a Deus que conforte os
corações neste momento de tristeza.
REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA – 6:15PM

MEDITAÇÃO NA PALAVRA
Mensagem

Pr. Aloísio Campanha
“A AUTORIDADE FINAL”
DESPEDIDA DO MOMENTO DE CULTO

Palavra Final
Oração Final e Benção
Música Final

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Piano

COMISSÃO DE ESCOLHA MINISTERIAL
Estejamos orando pelos irmãos que fazem parte dessa comissão
afim de que Deus dirija todo o trabalho a ser realizado, que
todas as decisões a serem tomada possa ter a unção vinda do
alto.

EBD
Venha e participe conosco do estudo da Palavra de Deus. Todos
os domingos às 5:00PM

