ANIVERSARIANTES DO MÊS DE FEVEREIRO
DIA 17 – Casamento – Evanise e Chan
DIA 23 – Selma Campanha

QUERIDO VISITANTE
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!

Hoje

Dirigente do Culto
Som
Projeção
Recepção

New York 26 fevereiro de 2012 – Ano IX Nº07
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020
www.LiberdadeNY.org

ESCALA DE SERVIÇO
Domingo

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

facebook.com/LiberdadeNY

Próximo

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

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

“Líderes devem saber de quais recursos
dispõem antes de desenvovlerem os seus
planos e dterminarem as suas
estratégias.”

Bíblia da Liderança Cristã

A CURA PARA UM CORAÇÃO PREOCUPADO
Salmo 37
A palavra preocupação deriva-se na sua semântica de uma idéia que leva a estrangulamento.
Podemos então pensar que viver precocupado é como se colocássemos o pescoço em uma
corda e estivéssemos pendurado em uma árvore. Cada preocupação é um passo para a
morte.
Penso que não devemos nos desviar da idéia de sermos prevenidos, de pensar no futuro, de
sermos veículos de resposta a um mundo acomodado e despreocupado em sua essência, mas
tambem achar que somos donos do mundo e temos que resolver tudo depressa, e que sem
a nossa presenca nada vai para a frente, torna-se uma obsessão, que consequentemente
leva-nos a morte e tambem a “matar”aqueles que nos cercam.
O coração do homem é enganoso, já diz a Palavra de Deus, e às vezes a arma que o inimigo
tem usado é colocar um engano de que as coisas tem que ser resolvidas naquele momento
de cabeça quente, onde preocupados, via de regra , não tomamos as melhores decisões.
Se pensássemos no conselho de Deus para cada um de nós de “descansar” Nele, quantos
problemas seriam resolvidos antes mesmo de ter que nos movimentarmos. Se
obedecessemos a Sua voz suave de entregar a Ele as nossas dificuldades, quantos cabelos
brancos seriam evitados e quanto energia seria poupada para ser gasta naquilo que vale a
pena.
O conselho de Deus é para não desgastarmos. Quando andamos preocupados, nos
desgastamos, nos irritamos, há uma agitação maior que nem sempre gera os resultados
esperados.
Tambem Deus nos encoraja a confiar Nele. Essa palavra traz uma idéia de segurança. Fala de
um refugio. Confiar em Deus não é mais uma saída,mais uma opção de resolver algo, mas
implica na idéia de colocar Nele a esperança de que tudo vai ser resolvido segundo o Seu
querer, porque Nele está o sim e o Amém.
Finalmente Deus quer que cada um de nós, que andamos com o coração preocupado,
habitemos na sua presença. Habitar aqui traz a idéia de estabelecer-se. Na preocupação nos
tornamos vulneráveis, baixamos a guarda e procuarmos por respostas rápidas e talvez
soluções fáceis, mas quando habitamos no esconderijo do Altissimo a sombra do Senhor
Onipotente descansaremos. É isso que Deus quer para mim e para voce na nossa
preocupação, susurrar no nosso ouvido e dizer: Deixa comigo, descanse em mim, e eu
concederei, da minha maneira, o desejo do seu coração.
Que Ele mesmo, o Deus de paz, nos console o coração
Forte abraço
Pr. Aloisio Campanha

CULTO DE LOUVOR E

ADORAÇÃO

ABERTURA

Cântico

Worship&Praise Team

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Worship&Praise Team
Poder da Oração

Momento de Oração e Intercessão

Selma Campanha & Congregação

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

Pr. Aloísio Campanha
Grupo Vocal & Congregação

Deus Cuidará De Ti - 33 HCC
Oração de Gratidão e Dedicação

Cânticos

Worship&Praise Team
Não Tenhas Sobre Ti
Mas Os Que Esperam No Senhor
MEDITAÇÃO NA PALAVRA
“A CURA PARA UM CORAÇÃO PREOCUPADO”
Grupo Vocal & Congregação

Descansando No Poder De Deus - 330 HCC
DESPEDIDA DO MOMENTO DE CULTO
Palavra Final
Oração Final e Benção
Música Final

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

Lídia Krummenauer

LOUVOR & ADORAÇÃO ATRAVÉS DE MÚSICAS

Hino Congregacional

Faça da Oração um Hábito
Segunda-feira - Pr Aloisio Campanha nosso pastor, sua família e seu
Ministério

Tu És Santo/You Are Holy
Oração Inicial
Boas-Vindas
Avisos
Cântico

COMUNICAÇÕES

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Piano

“YOUR GREAT NAME”

Este é o título de nosso Musical de
Páscoa.
Melodias lindas e letras poderosas,
que nos levarão a Louvar e Adorar
ao Nome de nosso Redentor.
OREM por nosso Youth Choir, para
que todos os integrantes sejam
instrumentos de proclamação do
evangelho durante este projeto.
Reserve a data: 8 DE ABRIL, 7PM
ENSAIOS DO MUSICAL DE
PÁSCOA
1º DE MARÇO, Quinta-feira,
8:00pm – Casa da Jô
4-75 48th Avenue #1801, Long
Island City, NY 11109
(718) 472-4732
Subway: 7 Train – Vernon/Jackson
4 DE MARÇO, Domingo, 5:00 pm Igreja

