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Caroline Pinto Soares
Lídia Lacerda Krummenauer
Monica Malas
Meyre Ellen Nunes Gomes
Douglas Lacerda Parreira
Kevin J. Chan
Julia Linhares
Matheus Monteiro
Casamento – Nathalia e Douglas

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!

Hoje
Maria de Fátima Lacerda
Kevin Siqueira
Anthony Soares
Lidia L. Krummenauer

New York 13 de janeiro 2013 – Ano X Nº02

68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020
www.LiberdadeNY.org
facebook.com/LiberdadeNY
Pr. Aloísio Luz Campanha

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

Próximo
Kevin Siqueira
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 8:00 pm
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês
Culto Administrativo – Todo 2º. domingo do mês

Crescendo Com Equilíbrio em 2013
“Do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as
juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo,
para sua edificação em amor”.
Efésios 4:16
DVD’S DO MUSICAL DE NATAL E DA POSSE
Hoje ainda estarão sendo recebidos pedidos para estes dois DVD’s. Se você
deseja comprar uma cópia, procura a Bia logo após o culto. Valor de cada
DVD: $10.

SOMOS PRODUTOS DE NOSSAS ESCOLHAS
Mateus 7: 24-27
Talvez quando criança voce já ouviu a estória dos três porquinhos – Palhaço, Palito e Pedrito. Tinha tambem o lobo mal que estava sempre na expectativa de
pegar um dos porquinhos para servir de alimento para ele.
Para proteger-se do perigo os três porquinhos decidiram construir, cada um, a sua casa. Palhaço construiu a sua de palha e terminou bem rápido. Palito
construiu de pau e demorou mais. Pedrito viu as casas de ambos ficarem prontas, não se apavorou, e construiu a sua casa de pedra. Passado não muito
tempo, o lobo à caça de seu alimento, correu atrás de Pallhaço que pensando que estava seguro , refugiou-se em sua casa e em um sopro o lobo a fez voar
pelos ares. Correu para a casa de Palito e pediu abrigo. Da mesma forma o lobo soprou forte e a casa tambem não resistiu a força do inimigo. Correram para
a casa de Pedrito e ali os três ficaram a espera do lobo, que por sua vez, por achar que a experiência do passado seria o suficiente, soprou forte e nada
aconteceu porque o material e a base eram diferenciados e acabou morrendo, para alegria dos porquinhos.
Esse conto infantil nos remete a uma verdade espiritual. A Bíbilia nos apresenta dois caminhos, dois servos, dois senhores, duas portas, duas construçoes. A
nossa decisão vai fazer grande diferença em nossa vida . Tratando de construção, quantas vezes queremos construir em base errada as nossas expectativas e
sonhos? A estética pode até parecer bonita mas desaba a qualquer sopro, qualquer comentário, qualquer palavra contra. Pior é que corremos para a casa qua
achamos mais segura do que a nossa, isso é, quando achamos alguem que nos abra a porta. Quando chegamos lá pensando que estamos seguros percebemos
tambem a fragilidade quando tudo começa a cair, a voar pelos ares, onde não tem diálogo, não tem respeito ao próximo, não tem fidelidade, não tem
prioridades corretas. Quantas vezes voce precisou chegar nessa hora para então perceber que não dá para ficar segurando e firmado em construções que são
bonitas por fora mas não suporta as tempestades?
A casa de palha são os atalhos que queremos fazer. É a desobediência. É querer viver uma vida cristã de qualquer maneira, sem profundidade, sem
compromisso, sem envolvimento, dando jeitinhos, fazendo maracutaia.. Ir na igreja quando dá vontade ou precisa de uma bênção, não entendendo que a
bênção não está no lugar, mas em cada um de nós. A casa de pau é a vida dupla. Um tempo de consagraçào, um tempo de desmotivação. Um tempo de
santidade, um tempo de falsidade, um tempo de amizade saudável, um tempo de deitar a malha em todos e tudo. A dualidade de vida não condiz com o
ensino do Mestre quando diz: Aquele que não é por mim, é contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Por que não é frio e nem quente, vomitar-teei da minha boca. Casa de pau é ser morno e mornidão não suporta o frio quando passa um “ sandy ”na vida. Casa de pedra é leitura da Palavra de Deus e
oração. É disposição de pagar o preço. É prioridade correta. É compromisso. É amar o outro do jeito que ele quer ser amado. oferecer o outro lado da face, é
caminhar a segunda milha, é não desistir, é não desanimar, é vibrar com as vitórias de nossos amigos e irmãos, é ter comunhão com Deus e com o irmão,
que é criado a imagem e semelhança do Eterno. É construir em um lugar de fé e esperança. É Ser o veículo de resposta, é colocar-se na brecha, para receber
aqueles que estão correndo porque construiram em base errada.
A pergunta é: Onde nós estamos construindo? Onde a nossa decisão vai nos levar? Lembre-se que nós somos o produto de nossas decisões.
Que Deus nos ajude a construir na solidez do amor e da graça Dele.
Pr. Aloísio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO

COMUNICAÇÕES

FIRMADO NA ROCHA DA MINHA SALVAÇÃO,
ADORO COM LIBERDADE
Música Inicial
Piano
Oração Inicial
Pr. Aloísio Campanha
Canção Congregacional
Worship & Praise Team & Congregação
Vem, Esta É A Hora (Português, Español & English)
Boas-Vindas
Avisos

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha

FIRMADO NA ROCHA DA MINHA SALVAÇÃO,
USUFRUO DE SEU CUIDADO PARA COMIGO
Dedicação de Vidas Bens e Talentos
Pr. Aloísio Campanha
Canção Congregacional
Worship & Praise Team & Congregação

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

Te Agradeço
Oração de Gratidão e Dedicação

Membro

FIRMADO NA ROCHA DA MINHA SALVAÇÃO, LOUVO COM
GRATIDÃO GENUÍNA E SINCERA
Canções Congregacionais

Worship & Praise Team & Congregação

Os Que Confiam No Senhor
A Minha Fé E O Meu Amor - 348 HCC
Momento de Intercessão
Pr. Aloísio Campanha
FIRMADO NA ROCHA DA MINHA SALVAÇÃO,
SEREI FRUTÍFERO E VITORIOSO
Mensagem Musical

Jocilene Ayres Malas - Solo
Upon This Rock

Mensagem

Sem. Nélio de Almeida Chaves
“A CASA QUE NÃO CAI”

Música Congregacional

Worship & Praise Team & Congregação

Firme Na Rocha – 367 CC
Palavras Finais
Oração Final
Música Final

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Piano

LUIS CLÁUDIO SANTOS estará conosco no domingo, 20 de janeiro. Ele é
Cantor e estará ministrando atravé da música e da palavra.
Cláudio tem viajado mundo à fora, levando a palavra do Senhor à diversas
comunidades evangélicas. Convide, participe e venha celebrar conosco!
BABY SHOWER: Nélio e Danila convidam você à participar com
eles da preparação e expectativa da chegada de seu “1º filhinho”.
Sábado 26 de janeiro às 5 PM, no Fellowship Hall de nossa igreja.
A Lista de presentes está no BABIES R US – DANILA CHAVES –
REGISTER # 49026634

VALENTINE’S DINNER
Nosso jantar de Valentines será no dia 17 de fevereiro,
logo após o culto no Fellowship Hall. O jantar será
oferecido pelo Ministério de Jovens. Se voce deseja
participar de seu nome para Pollyanna ou Cibele. O
jantar nao tera custo nenhum, entao voce eh nosso
convidado especial. Convide um amigo NÃO CRENTE
para participar com voce. “Forever alones” are welcome.
ATENTION YOUTH... February 23rd is our
special Movie Night. For more information, please
contact Meyre and find out how you can help. This
is the time to CONNECT with our church and
friends... We are waiting for you. And there’s
more coming for March...
Hoje cada família da Liber/NY estará recebendo o livro
com nomes e endereços dos membros e amigos da
igreja. Foi a primeira experiência e é normal acontecerem
erros nos próximos com certeza faremos melhor.

