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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

New York 08 de julho 2012 – Ano IX Nº26

Hoje

Dirigente do Culto
Som
Projeção
Recepção

João Rubens Soares
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

Próximo
Maria de Fatima Lacerda
Kevin Chan
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

Refletindo: Provérbios 2.1-6 - COMO DEUS AGE
O poema proverbial oferece uma única condição para que entendamos o
modo de Deus agir conosco. O autor, no entanto, usa oito versos paralelos
para expressar a mesma verdade (versos 1 a 5). Todos querem dizer que
precisamos nos empenhar em praticar os mandamentos recebidos de Deus.
Se houver em nós esta disposição, alcançaremos o conhecimento de que
precisamos para a felicidade.
A certeza do autor advém da sua convicção acerca do caráter de Deus. Nós
podemos ter esta certeza também. Deus dá, por Sua bondade, sabedoria a
quem a busca. Tiago nos diz a mesma verdade. Para que, então, nos agarrarmos a nossa própria
sabedoria, se podemos contar com a de Deus?

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

facebook.com/LiberdadeNY

SOFRENDO POR FAZER O QUE É CERTO
I Pedro 2:20-24
Quando voce exerce um ministério, voce se entrega, perdoa, esquece, abre mão
da sua própria vontade, obedece a Deus ao máximo, lava os pés dos outros com
atitudes generosas e humildes. E depois de fazer todas essas coisas bonitas, voce
é ocasionalmente criticado, humilhado e deixado de lado. Quero encorajá-lo(a) a
pensar que tudo isso o(a) ajudará a servir melhor ainda no futuro, creia-me.
A Bíblia não esconde a realidade dessa dor de nenhum de nós. I Pedro 2:20 , que
foi escrito para servos, nos diz assim: “Pois, que vantagem há em suportar
açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas, se voces suportam o
sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus.”
Parte disso faz sentido de acordo com o nosso padrão de julgamento e de nossa
lógica, mas parte disso talvez não faça. Se uma pessoa faz algo errado diante da
sociedade e depois sofre as consequências, mesmo que pacientemente, a pessoa
que cometeu algo errado diz que merece a punição, ninguem aplaude.
Mas – que isso fique claro em sua mente – quando voce faz o que é certo e ainda
assim sofre por isso com graça e paciência, Deus aplaude! Como ilustração, Jesus
sofreu a morte na cruz. Ele é perfeito, Deus-Homem, foi injustiçado, humilhado,
odiado, espancado e pregado cruelmente naquela cruz. Ele sofreu todas as
consequências, mesmo assim Ele viveu para se entregar e servir aos outros.
Uma coisa é certa: se as pessoas tratam um indivíduo perfeito da maneira que
trataram Jesus, então nós que somos imperfeitos, não poderemos esperar que
não sejamos injustiçados.
Mas, como disse o nosso irmão Paulo: “Sejamos firmes e constantes, sempre
abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão
no Senhor.”(I Coríntios 15:58)
Que Deus nos abençoe,
Forte abraço,
Pr. Aloísio Campanha

COMUNICAÇÕES

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
SEMEANDO A UNIDADE E A COMUNHÃO COM O PAI E COM O
IRMÃO
Música de Abertura
Piano
Hino de Abertura
Congregação
Grandioso És Tu/How Great Thou Art
Oração
Boas-Vindas
Cântico

João Rubens Soares
João Rubens Soares
Worship&Praise Team e Congregação
Ame Ao Senhor

DEDICANDO DO FRUTO DE NOSSA COLHEITA
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos
Congregação
Hino Congregacional
Vocal & Congregação
Tudo Entregarei 295 CC
Oração de Dedicação das Ofertas

Cícera

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 a informação que
recebemos e que ele está se recuperando e ja respira sem os aparelhos.
Aqueles que que ainda não tiveram a oportunidade pederão fazer uma
visita ao nosso querido irmão -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

O NOSSO LOUVOR É FRUTO DO NOSSO AMOR PELO SENHOR
Cânticos & Hino

Worship&Praise Team e Congregação
Vinho Novo
Quero Água Viva
APRENDENDO A FRUTIFICAR

Mensagem
Cântico

Pr. Aloísio Campanha
Worship&Praise Team e Congregação
Não Morrerei

EBD
Iniciamos uma serie de Estudo sobre Esperança baseada em várias
passagens Bíblicas. O nosso desejo é que todos tenham a oportunidade
de participar de nossa EBD, tem sido momentos maravilhosos de
comunhão no estudo da Palavra de Deus. Não espere tanto venha estar
conosco todos os domingos às 5:00pm.

INTERNATIONAL FAIR

PRONTOS PARA RENDERMOS FRUTOS DURANTE A NOVA SEMANA
Palavras Finais e Avisos
Oração Final e Benção
Música Final

João Rubens Soares
Pr. Aloísio Campanha
Piano

Todos os que estiveram participando deste evento
puderam experimentar momentos especiais junto
com mais de dez nacionalidades. Diferentes
linguas, culturas, comidas tudo numa comunhão do
salmista quando diz que “Quão bom e agradável é
vivermos em união.”
Outros momentos como este virão e novamente
teremos o privilégio de com diversas nações anunciarmos o evangelho
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.

