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ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO
Neide Resende Porfirio
Karla Cristina de Oliveira
Anthony Pinto Soares
Aniversario de casamento – Celsino e Cecília
Michael Scott Machado
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
Domingo

Hoje

Dirigente do Culto
Som
Projeção
Recepção

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 10 de junho 2012 – Ano IX Nº222

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

facebook.com/LiberdadeNY

Maravilhosa Graça
Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor
que há em Cristo Jesus. 1 Tm 1.14

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

CULTO DOS FORMANDOS: No mês de JULHO, vem aí nosso
CULTO DOS FORMANDOS, onde estaremos, como
igreja, agradecendo à Deus por todos aqueles que se
formaram, que finalizaram algum curso, alguma estapa de
seus estudos. Sabemos quão importante é esse momento para
os formandos e para as famílias. Se você tem algum formando
na família, procurem a JOCILENE para passar as informações.

continuação da página 01
perdoa os pecados, e nos purifica. Como filhos de Deus, é importante,
atentarmos para a necessidade que todos os seres humanos têm de desfrutar a
graça divina. E essa graça é derramada abundantemente a ponto de transbordar
e alcançar outras vidas através de nossas vidas redimidas. Para entendermos
melhor isso, podemos dizer que, de um lado, temos um Deus que é generoso, e
por outro lado, nós – os humanos – que somos incapazes de conter por completo
tamanha graça, pois a graça de Deus em nossas vidas é imensurável.
Que a graça do Senhor nos conduza em paz.
Joselita Delmondes

Começo a escrever pensando no hino Maravilhosa Graça de Haldor Lillenas,
escrito em 1918 e que, ainda hoje, nós cantamos nos cultos que prestamos a
Deus. Essa linda melodia e letra nos toca profundamente ao refletirmos sobre
nossa relação com Deus e a forma como somos alcançados através da
grandiosidade de Sua graça.
Pensando na vida humana, nos percalços, nas dúvidas, nas incertezas, nas
fragilidades com as quais, muitas vezes, temos que conviver, nos deparamos com
esse tema que nos traz alento: A graça de Deus. A graça divina nos alcança de
forma peculiar. Considerando que Deus é onisciente e que seu amor é inigualável,
sua graça nos dá certeza de que não estamos sós e, assim, confiados em Deus,
temos a segurança necessária para enfrentarmos nossas dúvidas e incertezas.
Deus se interessa por nós, e, Ele que é em tudo perfeito, nos ama, quer o nosso
bem, nos oferece salvação, e também, quer que o sirvamos com amor. É nesse
ponto que percebemos a grandiosidade e a generosidade da graça divina. É a
ação de Deus em nosso favor que nos beneficia, nos redime, e nos chama para
comunhão com Ele. A graça de Deus é singular, embora, ela seja apropriada e
percebida por nós na multiplicidade de seu alcance e expressão. A experiência da
graça divina na sua dinâmica em nossas vidas, muitas vezes, nos leva a um
estado de perplexidade quando percebemos e compreendemos a grandiosidade
de sua extensão.
Para o servo de Deus, pensar na relação pessoal com a graça divina evoca a
compreensão de que somos filhos e filhas regenerados. A graça essencialmente
nos envolve e nos modifica. Ao experimentarmos a graça de Deus, somos
marcados por ela para sempre. Mesmo que a neguemos, ainda assim,
continuaremos marcados no íntimo de nosso ser com a sua expressão, pois, isso
é obra de Deus. A graça nos impacta de forma que não podemos ser mais os
mesmos. É experienciar Deus derramando o seu amor sobre nós, nos
enriquecendo com Sua bondade, e nos capacitando com sabedoria, fé e amor.
A tentativa de compreender a graça de Deus em nossas vidas nos faz sentir a
preciosidade do cuidado de Deus por nós. Deus nos olha com misericórdia, nos
Continua na página 04

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
INICIANDO NOSSO CULTO AO SENHOR EM CONJUNTO
Música de Abertura
Piano
Oração
João Rubens Soares
Boas-Vindas
João Rubens Soares
Leitura Bíblica Congregacional
Worship&Praise Team e Congregação
Salmos 147.7-9, 3, 5, 20
Cânticos

Worship&Praise Team e Congregação
Ele Faz Proezas
Declaramos

DEDICANDO UM POUCO DE TUDO O QUE TEMOS RECEBIDO DAS
MÃOS DO PAI
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos
Congregação
Cântico
Worship&Praise Team e Congregação

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 - Pelo Ministério de Música,
REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA – 7:30pm
Quinta-feira – Pelas famílias de nossa igreja e Ministério de Finanças
Sexta-feira – Pelo Ministério de Mulheres. Pelos nossos visitantes. Ore,
converse, comunique-se com os que nos visitam.
Sábado - Pelos enfermos – José Machado -Pelo Ministério de Artes
Culinárias.
Domingo – Pela unidade da Igreja. Pelo Ministério de Oração.
Oremos pela saude do Pr. Eli Fernandes de Oliveira
REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA – 6:15PM

Oferta De Amor
Oração de Dedicação das Ofertas

Ana Conceição

INTERCEDENDO UNS PELOS OUTROS E EXERCITANDO O AMOR
FRATERNAL
Mensagem Musical

M.M. Jocilene Ayres Malas
His Eye Is On The Sparrow

Momento de Oração e Intercessão

M.M. Jocilene Ayres Malas

DEDICANDO MOMENTOS PRECIOSOS NO ESTUDO DA PALAVRA
DE DEUS
Hino Congregacional

Vocal & Congregação
Cada Momento - 183 HCC

Apresentação do Pastor Convidado
Mensagem

João Rubes Soares
Valdir Sampaio

DESPEDINDO-NOS DO MOMENTO DE CULTO EM CONJUNTO
Palavras Finais e Avisos
Oração Final e Benção
Música Final
Valdir Sampaio

João Rubens Soares
Valdir Sampaio
Piano

VIAGEM À WASHINGTON D.C.: Olha só, que legal! O
Intercâmbio do YOUTH CHOIR com a igreja Nações Unidas
(MD) foi extendido para TODA A IGREJA.
O Pr. Aloísio deseja muito que possamos fazer essa viagem
COMO IGREJA. Serão momentos preciosos para a Família
Liberdade e momentos preciosíssimos para nossos jovens.
Procure a Jocilene (Tel: (718) 472-4732 email: jo@libertyny.org)ainda hoje para
dar seu nome e para obter maiores informações. Estaremos alugando um ônibuis,
para facilitarmos para todo o grupo. Este será o 1º Intercâmbio da história da
Liber NY! = ) NÃO FIQUE FORA DESSA! VAI SER BENÇÃO!
YOUTH CHOIR REHEARSAL: Next THURSDAY, June 14th, @ 8pm @ the
Church.ENSAIO DO CORAL JOVEM: Próxima QUINTA-FEIRA, 14 de Junho às 8pm
aqui na Igreja.
INTERNATIONAL FAIR: Nossa igreja estará participando dessa feira que a
Immanuel Church estará promovendo. Estaremos reponsáveis por uma BARRACA
DE CHURRASCO, ao melhor estilo Gaúcho! Muitas pessoas já estão envolvidas
nessa programação, mas SUA PARTICIPAÇÃO será importantíssima!
Ah! Nosso YOUTH CHOIR estará cantando o Musical “YOUR GREAT NAME”
juntamente com os jovens da Immanuel, no encerramento da INTERNATIONAL
FAIR.
DATA: 7 DE JULHO
HORÁRIO ABERTO AO PÚBLICO: 11:00am-6:00pm
MEU HINO PREDILETO: Qual é seu HINO PREDILETO? Nossa
igreja o tem cantado? Você gostaria de cantá-lo com a
congregação em um culto dominical? Então, procure a Jocilene e
diga a ela que Hino é esse e...prepara sua voz e seu coração para
cantá-lo com seus irmãos.

