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!
ESCALA DE SERVIÇO
Hoje

Domingo
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

“Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.” 2 Coríntios 3:17
New York 25 março de 2012 – Ano IX Nº11

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

facebook.com/LiberdadeNY

FINA ESTAMPA

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

Continuação da pagina 1
Depois, que as marcas eram visíveis e que provam um amor recíproco. Era o
amor do Salvador e Senhor com o salvo e servo e vice-versa. Paulo entendia que
era amado e que em troca amava aquele que é a razão da sua existência. Ele não
parava em uma determinada hora para “ver a novela”, mas por causa desse
amor, a sua vida era a transmissão viva do amor de Deus.
Por ultimo, os valores dessas marcas são maiores do que os valores do mundo.
No fim da novela, quanta gente chorando, quanta gente inconformada, quanta
injustiça. Gente que sofreu todos os capítulos e no ultimo teve a sua redenção.
As marcas de Cristo nos distingue porque traz paz, alegria, harmonia, esperança.
Não vale a pena fazer da vida uma novela, mas vale a e pena ter no coração
uma “fina estampa” – as marcas de Cristo.
Forte abraço,
Pr. Aloísio Campanha

“Desde agora ninguem me inquiete, porque trago no meu corpo as
marcas do Senhor Jesus” Galatas 6:17
Terminou neste último final de semana a novela global intitulada “Fina Estampa”.
Durante meses, os lares foram invadidos com ira, cólera, traição, homosexualismo,
avareza, fornicação, mentira, ódio, assassinatos, violência doméstica e outros tantos
males, e o pior é que tudo isso era chamado de entretenimento.
A palavra estampa, segundo o dicionário Houaiss, significa figura impressa, gravura,
aparência física. Portanto estampar pode significar imprimir, gravar ou reproduzir
desenhos, imagens ou letras sobre papel, tecido, couro, metal e etc. Pode significar
tambem espelhar-se, mostrar-se e deixar vestígio.
É interessante, e também intrigante, o tempo que as pessoas gastam em frente a TV
para presenciar cenas que nada podem acrescentar ao seu caráter e moldá-lo(a) para
um vida de melhor qualidade em todos os aspectos. Os referenciais são os piores
possíveis, o que fica gravado no coração e mente pode causar muitos males porque
esta levando tanta gente a reproduzir os mesmos erros.
Quando olho ao redor e percebo que não são muitos os referenciais que temos,
pergunto-me porque as pessoas não voltam os seus olhos, mentes e corações para
uma palavra que pode edificar, pode transformar, é apta para discernir, pode ensinar,
é penetrante e corta o que não presta? Ao mesmo respondo a minha curiosidade:
talvez é porque não dá ibope, talvez porque é diferente de todos, não faz parte da
coletividade e etc.
Se olharmos para a vida de Paulo, homem estudado, bem articulado para o mundo de
sua época, podemos fazer uma leitura dessa afirmação percebendo algumas verdades
que são base para uma vida que realmente era uma “fina estampa”.
Primeiro que a figura que estava impressa não era externa, mas sim, interna no seu
coração, e essa figura é a figura de Jesus Cristo. Aquele que era, que é e que sempre
será, portanto não é como uma novela que tem fim, mas uma experiência que durará
para a eternidade .
Continua na pagina 4

CULTO DE LOUVOR E

ADORAÇÃO

COMUNICAÇÕES

REUNINDO A CONGREGAÇÃO
Música Inicial
Oração
Cânticos

Piano
Pr. Aloísio Campanha
Worship&Praise Team
Em Suas Portas Entrarei Com Louvor
Como É Bom Estarmos Aqui

Boas-Vindas e Comunhão

Pr. Aloísio Campanha

DEDICANDO BENS E VIDAS
Cântico

Worship&Praise Team

Fiel A Mim
Momento de Oração
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Música Instrumental
Oração de Dedicação e Gratidão

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Piano
João Rubens Soares

PREPANDO-NOS PARA A MENSAGEM
Cântico

Worship&Praise Team
Eu Hoje Vim Aqui Pra Mudar
Marca De Cristo
REFLETINDO NA PALAVRA DE DEUS

Mensagem

Pr. Aloísio Campanha
“FINA ESTAMPA”
DESPEDINDO A CONGREGAÇÃO

Palavra Pastoral e Avisos
Oração Final e Benção
Música Final

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Piano

CONVOCAÇÃO
Assembléia extraordinária – domingo 01 de abril após, o culto de
Louvor e Adoração.
Assunto único: Convite Pastoral –Ministério Efetivo

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

ESTÁ
"YOUR

CHEGANDO O DIA DE
PROCLAMARMOS
GREAT NAME" !!!!!!!

ABRIL,
LIBER

DOMINGO, 8 DE
7:00PM
/NY

O musical
lindo! Tem
vidas e
abençoara a
estiverem
conosco

esta ficando muuuuito
abençoado muito as nossas
temo certeza de que
vida de todos os que
aqui para celebrarem

PIBLP DE NEW JERSEY
SÁBADO, 14
DE ABRIL, 7:30 PM
1265,Durant Street, Elizabeth, NJ 07208
(908) 353-7676
ENSAIOS DO MUSICAL DESTA SEMANA
Quinta-feira, 27 de marco, 7:30pm na casa da Jo
Snacks by POLLYANA : )
SUPER SUNDAY'S REHERSAL
DOMINGO, 01 DE ABRIL - 12:00PM - 6:00PM
ENSAIO - COMUNHÃO - ORAÇÃO
Este será nosso " Super Sunday". almoçaremos juntos e
passaremos a tarde toda ensaiando o musical.
O cardápio preparado pelas meninas (uhu!)
Local: Casa da Jo.

