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ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO
Kevin Siqueira
Jocilene Ayres Malas
Maria de Fátima Borges (NJ)
Nathalia Boroni Soares
Angela Babo
Celsino D’Silva
Aniversario de casamento – Ana e Carlos
Claudia de Mirande Barbosa
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
Dirigente do Culto
Som
Projeção
Recepção

“Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.” 2 Coríntios 3:17
New York 01 de julho 2012 – Ano IX Nº25

Hoje

Próximo

Ana Conceição
Kevin Siqueira
Anthony Soares
João R. Soares

João Rubens Soares
Kevin Chan
Anthony Soares
João R. Soares

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

facebook.com/LiberdadeNY

POR QUE JESUS ENSINOU EM PARÁBOLAS?
Tem-se dito que uma parábola é uma história terrena com um significado celestial. O
Senhor Jesus frequentemente usava parábolas como um meio de ilustrar profundas
verdades divinas. Histórias assim são facilmente lembradas, os personagens são fortes
e o simbolismo rico em significado. As parábolas eram uma forma de ensino muito
comum no Judaísmo. Antes de um determinado ponto no Seu ministério, Jesus tinha
utilizado muitas analogias gráficas usando coisas comuns que seriam conhecidas por
todos (sal, pão, ovelhas, etc.), e seu significado era bastante claro no contexto de Seu
ensino. As parábolas requeriam mais explicações, e em um ponto do Seu ministério,
Jesus começou a ensinar utilizando parábolas exclusivamente.

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 página 01
Os discípulos tinham recebido o dom do discernimento espiritual pelo qual as coisas do
Espírito ficavam-lhes claras. Porque aceitavam a verdade de Jesus, eles receberam
mais verdade. Pode-se dizer o mesmo hoje de crentes que receberam o dom do
Espírito Santo, o qual nos guia em toda verdade (João 16:13). Ele abriu os nossos
olhos à luz da verdade e os nossos ouvidos às doces palavras da vida eterna.
Nosso Senhor Jesus compreendia que a verdade não é uma doce música para todos os
ouvidos. Na verdade, há aqueles que não têm nenhum interesse ou estima pelas coisas
profundas de Deus. Por que, então, Ele falava em parábolas? Para aqueles com uma
verdadeira fome de Deus, a parábola é um veículo tanto eficaz quanto memorável para
a transmissão das verdades divinas. As parábolas de Nosso Senhor contêm grandes
volumes de verdade em poucas palavras-- e Suas parábolas, ricas em imagens, não
são facilmente esquecidas. Assim, então, uma parábola é uma bênção para aqueles
com ouvidos dispostos. Entretanto, para aqueles com corações endurecidos e ouvidos
lentos para ouvir, uma parábola é também uma declaração de julgamento.

Extraído

A questão é a seguinte: por que Jesus deixaria a maioria das pessoas se perguntando
sobre o significado de Suas parábolas? O primeiro exemplo disso é a narrativa da
parábola da semente e dos solos. Antes de interpretar essa parábola, Ele chamou Seus
discípulos para longe da multidão. “Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram:
‘Por que falas ao povo por parábolas?’ Ele respondeu: ‘A vocês foi dado o conhecimento
dos mistérios do Reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá
em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa
razão eu lhes falo por parábolas: ‘Porque vendo, eles não vêem e, ouvindo, não ouvem
nem entendem’. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ‘Ainda que estejam sempre
ouvindo, vocês nunca entenderão; ainda que estejam sempre vendo, jamais
perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível; de má vontade ouviram
com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com
os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os
curaria’. Mas, felizes são os olhos de vocês, porque vêem; e os ouvidos de vocês,
porque ouvem” (Mateus 13:10-17).
Jesus, deste ponto em diante no Seu ministério, sempre ensinava o sentido das
parábolas apenas aos Seus discípulos. Entretanto, aqueles que continuamente
rejeitavam a Sua mensagem foram deixados em sua cegueira espiritual se
perguntando a respeito do que Jesus queria dizer. Ele fez uma distinção clara entre
aqueles que tinham sido dados "ouvidos para ouvir" e aqueles que persistiam em
descrença – sempre ouvindo mas nunca realmente entendendo e "sempre aprendendo,
mas não conseguem nunca de chegar ao conhecimento da verdade" (2 Timóteo 3:7).

Continua na pagina 04

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Preludio
Oração
Cantico

Piano
Pr. Aloisio Campanha
Liber NY Worship & Praise Team
Estamos Aqui Para Celebrar

Saudação aos visitantes
Dedicação dos Dízimos e ofertas
Momento de Intercessão e Dedicacao
Hino Congregacional

Pr. Aloisio Campanha
Congregação
Pr. Aloisio Campnha
Liber NY Worship & Praise Team

Digno é o Cordeiro - (HCC128)
CRISTO MORREU NA CRUZ PARA POSSIBILITAR A
NOSSA RECONCILIAÇÃO COM DEUS
Congregação

Leitura Bíblica: Hb 9.24,25;7.25,27;9.27,28

Dirigente: “Cristo não entrou num santuário feito por mãos(...) mas
no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de
Deus; nem também para se oferecer muitas vezes, como o sumo
sacerdote que de ano em ano entra no santo lugar com sangue
alheio.
Congregação: Portanto pode também salvar perfeitamente os que
por Ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por
eles.
Dirigente: Porque nos convinha tal Sumo Sacerdote, santo, inocente,
imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus;
que não necessita, como os sumo sacerdotes, de oferecer cada dia
sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos
do povo; porque isto ele fez, uma vez por todas, quando se ofereceu
a si mesmo.
Congregação: E como aos homens está ordenado morrerem uma só
vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se
uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda
vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação.”
Celebração da Ceia do Senhor
Cântico

Congregação
Liber NY Worship & Praise Team
Alto Preço

Hino Congregacional

Liber NY Worship & Praise Team

Cristo Já Ressuscitou - (HCC135)
Mensagem
Oração e Bênção
Poslúdio

Pr. Aloisio Campanha
Pr. Aloisio Campanha
Piano

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

INTERNATIONAL FAIR
Esta é a lista dos participantes e reponsáveis por alguma atividade na
International Fair.
Os nomes aqui foram trazidos na última reunião de Liderança, no dia 5
de junho.
Maiores Informações serão trazidas no próximo domingo.
Estajamos orando e trabalhando por este evento.
INTERNATIONAL FAIR – JULY 7th 2012
RELATORA
Jocilene
CHURRASCO
Fernando e Mauro
COMPRAS(carnes e Bebidas)
Egnaldo
MONTAGEM DA BARRACA
Joao Rubens
DECORAÇÃO DA BARRACA
Jovens
UNIFORME
Verde e Amarelo
RECEPÇÃO
Lidia e Claudia
DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL/PROPAGANDA
Alberto
MATERIAL EM PORT. PARA DISTR. NA FEIRA
Sotiris
SUCOS NATURAIS
Ana e Vó Dirce
BOLOS DE AIPIM E DE MILHO
Maria Inêz
CHURRASCO
carne, linguiça, frango, pao e vinagrete

