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 18 março de 2012 – Ano IX Nº10

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

facebook.com/LiberdadeNY

SALVO E BRILHANDO – SALMO 27:1
“O Senhor é a minha Luz e a minha Salvação, de quem terei temor? “
Algumas pessoas quando vão assistir a um filme de terror, acendem todas as luzes da casa,
colocam as mãos na face e assistem o filme entre os dedos; fazendo algumas coisas que não
são normais quando é para assistir a um filme comum. Dá para assistir um filme de terror em
completa escuridão? Para algumas pessoas não, porque a luz as ajuda a ver mais
claramente.
Davi afirma no Salmo 27: 1 que “O Senhor é a luz dele e a sua salvação e que ele não vai
temer a ninguém”. Deus é descrito aqui de duas maneiras: Luz e Salvação.
Embora alguns cristãos ainda vivam as suas vidas com medo da rejeição, ignorando
completamente que Deus é a salvação deles, nós não temos que temer a nada – nem mesmo
a reprovação daqueles que estão ao nosso redor. Viver a vida dependendo da aprovação dos
outros é um jeito miserável de viver a vida, isso só nos leva a cair no buraco e viver em
trevas.
Mas Deus é luz e salvação. Aleluia!
A luz faz três coisas: Ela ilumina e permite que vejamos as coisas com mais clareza. Ela
protege e age como uma fonte de segurança. Ela aquece, portanto é como se nos enchesse
de energia.
Davi está dizendo no Salmo 27 que a sua relação com Deus tem os mesmos efeitos que a
luz, portanto ele não vai temer a nada. Você tem uma relação com Deus da mesma maneira?
Se você ainda não tem é porque está suscetível ao medo de ser rejeitado.
Para vencer o medo da rejeição, você tem que perceber que Deus é a sua luz e a sua
salvação e ninguém mais pode ser isso em sua vida. Não olhe para as pessoas para iluminar
o seu caminho e a sua vida. Não olhe para as pessoas ou situações para salvar a sua vida.
Deus é a sua luz e a sua salvação, não tenha medo.
Do que Deus pode salvá-lo(a)? O Salmo 119: 39-42 diz; “ Livra-me da afronta que me
apavora... Preserva a minha vida por tua justiça... Que o teu amor me alcance Senhor, e a
tua salvação segundo a tua promessa. Então eu responderei aos que me afrontam...”
Aqui está o segredo. Não existe medo e rejeição no amor. Quando você entende o quanto
Deus lhe ama, isso vai simplificar a sua vida, porque o Senhor vai iluminar, proteger e
aquecer a sua vida. Então deixe o Senhor iluminar a sua vida pelo Seu amor inefável. Deixe o
Senhor lhe salvar do medo da rejeição sendo a sua luz e a sua salvação.
Forte abraço,
Pr. Aloísio Campanha

CULTO DE LOUVOR E

ADORAÇÃO
COMUNICAÇÕES

REUNINDO A CONGREGAÇÃO
Música Inicial
Piano
Oração
Pr. Aloísio Campanha
Hino Congregacional
Vocal e Congregação
Grandioso És Tu! - 52 HCC
Boas-Vindas e Comunhão

Pr. Aloísio Campanha

DEDICANDO BENS E VIDAS
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Hino Congregacional

Pr. Aloísio Campanha
Vocal e Congregação

A Ti Seja Consagrada Minha Vida - 429 HCC
Oração de Dedicação e Gratidão

Luis Mauro Machado

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
God Be Praised (Chorus)
Grande É O Senhor
REFLETINDO NA PALAVRA DE DEUS

Mensagem

Pr. Edison Peterle Vieira
Passos para uma Vida Abundante
DESPEDINDO A CONGREGAÇÃO

Palavra Pastoral e Avisos
Oração Final e Benção
Música Final

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Piano

Your Great
que o Youth
Tem sido
e temos
benção para
DOMINGO, 8
SÁBADO,
PIBLP DE
igreja)
Elizabeth, NJ
Oremos pelos

Name” é o Musical de Páscoa
Choir está preparando.
uma benção para nossas vidas
certeza de que será uma
toda a igreja.
Anote as datas das
apresentações:
ABRIL, 7:00 PM aqui na Liber
14 DE ABRIL ÀS 7:30PM New Jersey (Aniversário da
1265 Durant Street 07208
participantes e pelos visitantes!
ENSAIOS DESTA SEMANA –
QUINTA-FEIRA, 22 DE

MUSICAL
MARÇO às 8:00PM – Casa da Jô
DOMINGO, 25 DE MARÇO às 5:00PM – Igreja
Se você ainda não tem o calendário completo de ensaios, pegue uma
cópia com a Jô ou veja o que foi enviado pelo Facebook.

