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 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 PARA LIDERANÇA
“O lider cristão é suficiente maduro para não agir
infantilmente como um menino, mas confia o bastante para
continuar inocente. Davi descreve a si mesmo como “uma
criança desmamada” (Sl 131:2), não como uma criancinha
indefesa, tampouco como um dissidente auto-suficiente.
Ele tem de confiar em sua mãe para obter ajuda e força.
Isso ilustra o equilibrio da maturidade espiritual. “
Biblia da Liderança

“Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.” 2 Coríntios 3:17
New York 11 março de 2012 – Ano IX Nº09

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

facebook.com/LiberdadeNY

MORDOMIA – UMA QUESTÃO DE PRINCÍPIO

“Cada um contribua segundo propôs no seu coração não com tristeza ou por
necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria”- 2 Coríntios 9:7
Nas próximas semanas estaremos iniciando na Escola Bíblica os estudos sobre mordomia. É
um assunto desafiador, porque nos leva à reflexão sobre o que recebemos; como temos
gerenciado isso; e como estamos devolvendo àquele que é a fonte de todos os nossos
recursos. Mordomia é muito mais do que contribuição financeira, é uma questão de princípio.
Se Deus é dono de tudo, então tenho que ser mordomo em tudo.
Nós os cristãos não somos donos de nada neste mundo, mas gerenciadores das coisas do
Criador. Temos que tomar cuidado de como estamos fazendo isso. Somos administradores do
patrimônio de Deus. É um privilégio muito grande sermos escolhidos para esta função,
porque fomos alcançados pela graça, e esta graça não torna a mordomia opcional. Tendo
consciência da graça superabundante em nossas vidas nos tornamos obedientes, e a
obediência é a marca de uma mordomia consistente e verdadeira.
A mordomia na esfera da graça não é uma alternativa. A mordomia não é um mero dever. A
mordomia não é deixar uma gorjeta na mesa de Deus porque Ele não é o nosso garçom.
Mordomia é a confissão de uma dívida que é impagável, contraída no Calvário.
A mordomia é a graça de Deus livrando seus filhos da tirania das posses e concedendo a
alegria de participar da edificação, salvação e crescimento de vidas. A mordomia é baseada
no amor a Deus, e poucas coisas são tão poderosas como a amabilidade, e nada é tão
amável como a generosidade – “Porque em muita prova de tribulação, houve abundância do
seu gozo, e como a sua profunda pobreza, superabundou em riquezas da sua generosidade”2 Coríntios 8:2
Deus toma providência para que os cristãos se tornem os primeiros beneficiados da sua
beneficência. A alegria da generosidade é a retribuição mais eloquente desse serviço, de
modo que já está recompensado quem contribui com alegria. A alegria é o resultado natural
da obediência na vida do cristão. Se na vida do cristão não há alegria é porque alguma coisa
está errada. Se você ama a Cristo, terá alegria em contribuir.
Ser um despenseiro no Reino de Deus é administrar bem os recursos que nos são confiados.
A fidelidade é uma questão de princípio; a fidelidade é um dos constitutivos da generosidade
cristã. “Além disso, requer-se dos despenseiros, que cada um se ache fiel”- 1 Coríntios 4:2
Que o Senhor nos torne a cada dia melhores mordomos.
Forte abraço,
Pr. Aloísio Campanha

CULTO DE LOUVOR E

ADORAÇÃO

REUNINDO A CONGREGAÇÃO
Música Inicial
Piano
Oração
Pr. Aloísio Campanha
Hino Congregacional
Vocal e Congregação
Cantarei Ao Meu Salvador - 66 HCC
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
Ana Conceição

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.
REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA – 6:15PM

LOUVANDO AO SENHOR
Cântico

Worship&Praise Team
No One Higher/The Stand
Revelation Song
A Ele A Glória
REFLETINDO NA PALAVRA DE DEUS

Mensagem

Pr. Aloísio Campanha
“MORDOMIA – UMA QUESTÃO DE PRINCÍPIO”

Hino Congregacional

Musical de Pácoa “YOUR GREAT
“de vento em popa”!

O Youth
aprendidas
algumas
conosco e
Que Deus
corações os
convidarão
Será uma

Choir já tem algumas músicas
e já começamos a ensinar
das canções que VOCÊ irá cantar
hoje, ensinaremos mais duas.
possa estar colocando em seus
nomes daqueles que vocês
para estarem conosco.
noite de CELEBRAÇÃO, de
ADORAÇÃO, de LOUVOR e de
SALVAÇÃO!
orando por isso!
sua agenda: 8 DE ABRIL,

Vocal e Congregação

Oh, Trazei À Casa Do Tesouro - 244 HCC
DESPEDINDO A CONGREGAÇÃO
Palavra Pastoral e Avisos
Oração Final e Benção
Música Final

Nosso
NAME” vai

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Piano

Estejam
Anote em
7:00PM, aqui na Liber NY.

“YOUR GREAT NAME” - REHEARSALS
Quinta-feira, 15 de março, 8:00pm – Casa da Jô (ensaio e oração)
Domingo, 18 de março, 5:00pm – Igreja
YOUTH CHOIR GROUP on Facebook – Avisos,
músicas, dúvidas, enfim, tudo o que se refere à
comunicação e distribuição do material, está sendo
feito pela página do Grupo. Se você faz ou quer fazer
parte do YOUTH CHOIR e ainda não está no Grupo do
Facebook, fale com a Jô para adicioná-lo.

