ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO
DIA 14 – Maria Rafaela Rodriguez
DIA 17 – CASAMENTO – Jerusa e João Rubens
DIA 18 – Jerusa Soares

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!

Domingo
Dirigente do Culto
Som
Projeção
Recepção

ESCALA DE SERVIÇO
Hoje
Pr. Aloísio Campanha
Kevin Siqueira
Anthony Soares
João R. Soares

Próximo

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
New York 04 março de 2012 – Ano IX Nº08

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

facebook.com/LiberdadeNY

SEPARAÇÕES POSITIVAS
Atos 15:36-41

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

4 – Quando o conflito não dá para ser resolvido, graciosamente concorde em discordar,
sem se tornar um inimigo. Eu penso que Paulo e Barbabe fizeram isso. Paulo nunca falou mal
de Barnabé nas cartas que mais tarde ele escreveu para as igrejas que ambos plantaram.
Em nenhuma das cartas voce encontrará uma palavra que ele reclame de Barnabé ou da sua
companhia. Ele não voltou para os apóstolos reclamando o porque eles enviaram o Barnabé
junto com ele, e tambem percebemos que essa foi a atitude de Barnabé.
Honestamente, nem todos os desacordos levam para um final infeliz. Alguns dos grandes
seminários teológicos começaram por uma maneira de pensar diferente. Algumas igrejas
significantes começaram por uma divisão. Não é tambem ficar dividindo por qualquer coisa
falando que é para um propósito divino, mas considerar o mover de Deus dentro do que esta
acontecendo. Quantas igrejas foram implantadas por ambos por causa desse confilto e mais
tarde o próprio Paulo pede que o envie João Marcos, o motivo do confilto, porque era útil
para aquele momento?
Phillip Melanchthon, resume tudo isso em poucas palavras: “Nas coisas essenciais
unidade, nas coisas não essenciais liberdade, em todas as coisas caridade.”
Que o Senhor nos abençoe.
Forte Abraço
Pr. Aloísio

Vamos ser sinceros. Quantas vezes já tentamos argumentar, expondo os nossos
pensamentos diante de uma situação, sem pelo menos tentar ver o outro lado? Já tive
argumentações que nunca foram reconciliadas, mas a maioria delas (grande maioria)
terminaram em uma amizade renovadora. Através dos anos aprendi algumas estratégias
que podem ser efetivas quando estamos diante de um conflito.
1 – Quando em conflito, trabalhe duro para ver o outro ponto de vista. Isso começa por ouvir
o outro lado. Precisa que esteja incluido nesta formula três qualidades que não vem tão
facilmente em um argumento: honestidade, objetividade e humildade. Esse é um pacote
necessário para resolver conflitos da maneira de Deus. Nenhuma dessas qualidades vem com
facilidade. Elas vem com o encher –se do Espírito, onde não há contendas.
2 – Quando os dois lados tem argumentos válidos, procure por um compromisso sábio.
Somente a idéia de compromissar-se é fantástica. A idéia de saber dobrar-se, de negociar os
meios com compromisso é um presente que recebemos, mas aquele que nunca dobra, que
não abre mão, que recusa a não negociar buscando solução, só porque está certo, não tem
minha admiração. Eu admiro mais quem busca uma solução pacífica, graciosa, sem passar
por cima de principios bílbicos. Não é porque o sinal esta verde para mim que eu vou bater
no outro carro que esta atravessando no sinal vermelho. Abrindo mão podemos estar
ganhando.
3 – Quando o conflito persisitir, importe o bastante para resolvê-lo sem cair fora sem
solução. Jogar o telephone no chão, bater a porta no meio da conversa, sair nervoso e
falando um monte de coisas não vai resolver nada. Tambem não vai adiantar a guerra fria, a
manipulação, o divórcio, sair do trabalho. Isso não vai resolver conflitos. A melhor maneira
de enfrentar um conflito é encará-lo de frente e se colocar nas mãos do Eterno pedindo
sabedoria para resolve-lo. Não é pular fora, mas caminhar no sentido da solução. Talvez seja
o momento mais dificil no conflito, mas certamente o mais recompensador.
foram implantadas por ambos por causa desse confilto e mais tarde o próprio Paulo pede que
o envie João Marcos, o motivo do confilto, porque era útil para aquele momento?

CULTO DE LOUVOR E
Música Inicial
Oração
Cântico

ADORAÇÃO

REUNINDO A CONGREGAÇÃO

Piano
Pr. Aloísio Campanha
Worship&Praise Team

Adoramos O Cordeiro
Boas-Vindas e Comunhão

Pr. Aloísio Campanha

DEDICANDO BENS E VIDAS
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Música Instrumental
Oração de Dedicação e Gratidão

Pr. Aloísio Campanha
Piano
Katia Andressa

LOUVANDO AO SENHOR
Cântico

Worship&Praise Team

REFLETINDO NA PALAVRA DE DEUS
Mensagem

Pr. Aloísio Campanha
“SEPARAÇÕES POSITIVAS”
CELEBRANDO A CEIA MEMORIAL
Vocal & Congregação
Porque Vivo Esta – 137 HCC

Distribuição do Pão & Vinho
Oração
Hino Congregacional (após a Ceia)
God Be Praised (Chorus)

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Vocal e Congregação

DESPEDINDO A CONGREGAÇÃO
Palavra Pastoral e Avisos
Oração Final e Benção
Música Final

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
“YOUR GREAT NAME” – Este é o título
do nosso Musical de Páscoa.

Revelation Song
Em Espírito E Em Verdade

Hino Congreagcional

COMUNICAÇÕES

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Piano

Músicas lindas, letras maravilhosas e
transformadoras. Nosso YOUTH CHOIR
está ensaiando e hoje, iniciaremos os
ensaios com VOCÊ! Sim! VOCÊ que faz
parte da congregação, também estará
participando!
08 DE ABRIL, 7:00PM, aqui na Liber
NY.
Coloque esta data em sua agenda e
convide amigos e familiares.
IMPORTANTE LEMBRAR QUE SERÁ
EM INGLÊS, assim, você terá a
oportunidade de convidar amigos do
trabalho, da escola, da vizinhaça, enfim,
qualquer pessoa de qualquer
nacionalidade. Isso é muito bom!
ENSAIOS DO MUSICAL DE PÁSCOA
Quinta-feira, 8 de março,
8:00pm – Casa da Jô (ensaio e oração)
Domingo, 11 de março, 5:00pm – Igreja

