ANIVERSARIANTES DO MÊS DE NOVEMBRO

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

02
12
16
17
27
30

–
–
–
–
–
–

Lecir Siqueira
Chun Chueng Chan
Sabrina G. de Oliviera
Adriana dos Santos
Cicera C. Rosa
Admilson dos Santos

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

Hoje
Próximo
Fátima Lacerda
Pr. Aloisio Campanha
Kevin Siqueira
Kevin Siqueira
Anthony Soares
Anthony Soares
João R. Soares
Lidia L. Krummenauer

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 8:00 pm
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês
Culto Administrativo – Todo 2º. domingo do mês
Continuação da página 1
Política é a religião das pessoas que não conhecem a Deus. Não tem nada de
errado com a política, mas ela não pode nos salvar. Filipenses 3:20 nos diz: “
Pois a nossa patria está nos céus, de onde tambem aguardamos o Salvador”,
o nossa confiança não esta no homem que colocamos na casa branca, mas sim
no homem que colocamos na cruz. O maior presente que temos é o governo de
Deus na nossa vida.
Qual o resultado dessa visão de mundo? O choque cultural, a crise nas escolas, a
corrupção nos negócios, o caos nos governos, a carnalidade em nossas igrejas, a
confusão nas famílias e um conflito muito grande nos relacionamentos. Todas as
vezes que não vamos ao manual para a nossa vida, nós somos os que sofremos.
Para acabar com o que tem prevalecido neste mundo, Deus etá convocando
cristãos para andar na contra-mão da opinião deste mundo. Voce só poderá fazer
isso quando voce fundamenta a sua fé na Palavra de Deus e na coragem
incomum que vem proveniente da intimidade com Ele.
Que possamos ser esse corajosos .
Forte abraco,
Pr. Aloísio Campanha

“Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.” 2 Coríntios 3:17
New York 11 de novembro 2012 – Ano IX Nº43
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020
www.LiberdadeNY.org

facebook.com/LiberdadeNY

ANDANDO NA CONTRA-MÃO DA OPINIÃO DO MUNDO
“E não vos conformeis com este dmundo, mas transformai-o pela
renovação da vossa mente”Romanos 12:2

Para viver com uma coragem incomum e permanecer firme nas promessas do
Mestre, voce precisa estar claro quanbto a sua visão de mundo – em quem voce
tem depositado a sua confiança. Voce tambem tem de entender a visão daquele
que não é cristão, porque compete com sua devoção diaria. Listo a seguir
algumas maneiras dos que não são cristãos de ver o mundo:
Materialsimo – O que é mais importante é o dinheiro. O materialismo mede o seu
sucesso pelo quanto voce tem. Contudo, voce não trouxe nada para este mundo,
e voce não levará nada consigo, então será que faz sentido construir a vida em
coisas que irão ficar para trás? Voce foi feito para valer mais do que as coisas.
Lucas 12:15 diz : “a vida de um homem não consiste na abundância de bens”. As
melhores coisas da vida não são as coisas.
Hedonismo – O que é mais importante é voce sentir-se bem. Para os hedonistas
o prazer é o deus deles. O objetivo na vida deles é estar confortável e se deliciar
esperando encontrar a felicidade. Mas felicidade não é o objetivo da vida.
Felicidade é o produto de viver uma vida com propósitos. A Santidade cria a
felicidade. O pecado é prazeroso. Se não fosse, ninguem o cometia, mas sempre
tem um preço pelo pecado e isso pode custar a sua alma. Gálatas 6:8 diz o
seguinte: “Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá
corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna”.
Individualismo – O que é mais importante é o que eu quero. Os Estados Unidos
da América foi construido com um individualism muito grande, e isso reflete hoje
emu ma cultura narcisista. Deus não criou voce para viver para voce mesmo. Se
voce quizer ser um seguidor de Jesus, voce tem de colocar de lado o seu
egoismo e a sua ambição. A Bíblia na linguagem de hoje traduz assim Romanos
2:8: “ Para aqueles que são egoístas, rejeitam a verdade e segue o mal, esta
preparada a ira e a indignação”. Deus se opõe ao egoismo porque Deus é amor, e
o amor não é egoísta.
Socialismo – O que é mais importante é o governo controlar tudo. Deus não é
anarquista, tudo tem que ser feito como ordem . Nesta última semana o assunto
era a política devido a disputa da presidência dos Estados Unidos da América.
Senhor Jesus Cristo”. Parafraseio aqui uma frase do facebook desta semana: A
nossa confiança não esta no homem que colocamos na casa branca, mas sim no
homem que colocamos na cruz. O maior presente que temos é o governo de Deus
na nossa vida.
Continua na página 4

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
ANDAMOS NA CONTRA-MÃO DO MUNDO QUANDO ENTENDEMOS
QUE SOMOS PARTE DA IGREJA VIVA DE JESUS CRISTO
Música Inicial
Música Congregacional
Oração Inicial
Cântico
Boas-Vindas
Avisos

Piano
Vocal & Congregação

Crer E Observar 465 HCC
Maria de Fátima Lacerda
Liber NY Worship&Praise Team e Congregação
Como É Doce A Comunhão
Maria de Fátima Lacerda
Maria de Fátima Lacerda

ANDAMOS NA CONTRA-MÃO DO MUNDO QUANDO DECIDIMOS
VOLUNTARIAMENTE, INVESTIR NOSSAS VIDAS E BENS NA
IGREJA DE JESUS CRISTO
Dedicação de Vidas Bens e Talentos
Maria de Fátima Lacerda
Música Instrumental
Piano
Oração de Gratidão e Dedicação
Membro
ANDAMOS NA CONTRA-MÃO DO MUNDO QUANDO BUSCAMOS A
VONTADE DE DEUS PARA A REALIZAÇÃO DE NOSSOS SONHOS E
ANSEIOS
Cântico

Liber NY Worship&Praise Team e Congregação
Deus Fará Um Caminho
Aba Pai
Momento de Intercessão
Pr. Aloísio Campanha
ANDAMOS NA CONTRA-MÃO DO MUNDIO QUANDO BUSCAMOS
TER INTIMIDADE COM O PAI E DESEJAMOS UMA
TRANSFORMAÇÃO REAL DE VIDA
Cânticos

Mensagem

Liber NY Worship&Praise Team e Congregação
Transformados, Tranformemos
Eu Hoje Vim Aqui Pra Mudar!
Espírito, Enche A Minha Vida
Pr. Aloísio Campanha

“ANDANDO NA CONTRA-MÃO DA OPINIÃO DO MUNDO”
Cântico
Palavras Finais
Oração Final
Música Final

Liber NY Worship&Praise Team e Congregação
Hoje, Tomo Posse Da Vitória
Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio 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 - Pelos Ministério de Música, Ministério de
Jovens e Adolescentes
REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA –8:00pm
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 -Pelos Ministério de Artes
Culinárias, Ministério de Criancas
Domingo – Pela unidade da Igreja. Pelo Ministério de Oração.
REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA – 6:15PM
EBD -Estaremos estudando na próxima semana sobre DIZIMO – EXPRESSÃO
DE OBEDIENCIA (MALAQUIAS) – Ha esperança para o povo de Deus, Deus
quer o coração, Dus quer o nosso amor integral, Deus quer abrir as janelas dos
céus, Deus quer ser posto a prova. Nosso texto é Malaquias 3:7-10
QUARTA-FEIRA - Capítulo 4 a partir do verso 10 de Tiago ea continuação do
nosso estudo nesta semana. Venha participe conosco, tem sido abençoada as
nossas reuniões.
ENSAIOS DO CORAL: Estão acontecendo aos DOMINGOS, 3PM. Aguardem
maiores informações sobre nossos dias e horários de apresentações. Ore pelo
Coral e também por todos so que ouviram a mensagem de amor, paz e
esperança que estaremos cantando.
REUNIÃO DA LIDERANÇA: Na última sexta-feira, tivemos uma abençoada
reunião de liderança na casa de nossa irmã Ana Conceição. Nossa próxima
reunião será realizada no dia 6 DE JANEIRO na casa de nossos irmãos Sotiris e
Jocilene. Lideres, marquem desde já em suas agendas.
16 e 17 DE NOVEMBRO: CONGRESSO DE JOVENS EM MD: Algumas jovens
de nossa igreja estrão participando do Congresso de Jovens da IBNU em
Maryland. Se você deseja informações sobre esse evento, procure a Jocilene ou
a Meyre.
22 DE NOVEMBRO ÀS 11PM: POSSE DE NOSSO PASTOR:
Estaremos dando posse ao nosso pastor no dia de THANKSGIVING.Teremos
muito o que agradecer e engrandecer ao nome de nosso Senhor. Nesse dia,
teremos a presença do Pr. Estevam Fernandes e do Pr. Eli Fernandes, dois
servos de Deus que foram e são muito importantes na vida e na história de
nossa igreja e de nosso pastor. Ore! Participe! Convide! Não deixe de vir!
PARTICIPE DE NOSSA FESTA: Hoje, após o culto, você que é membro ou
frequenta regularmente a Liber NY, permaneça no templo por alguns minutos,
para ver em que você poderá ajudar na grande celebração que teremos no dia
da posse de nosso pastor. PARTICIPE E SEJA BENÇÃO!
24 DE NOVEMBRO ÀS 5PM: CHÁ DE MULHERES Convide e traga suas
amigas para juntas, desfrutarmos de um tempo gostoso de comunhão, de
louvor, adoração e aprendizado da Palavra do Senhor com a presença de Neide
Fernandes. Maiores informações com nossas irmãs Carlota e Maria.
ASSEMBLÉIA – Hoje após o Culto, estaremos elegendo a Diretoria da Igreja.

