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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!
ESCALA DE SERVIÇO
Domingo
Dirigente do Culto
Som
Projeção
Recepção

Hoje
Próximo
Nélio de Almeida Chaves
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

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
EBD
Em breve estaremos iniciando um Estudo no livro de EFÉSIOS. Neste livro
se encontra a divisa de nossa Igreja e, é uma oportunidade impar de
aprendermos mais em como crescer com equilíbrio. Junte-se a nós em
2013.

“Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.” 2 Coríntios 3:17
New York 20 de janeiro 2013 – Ano X Nº03

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

A GRAÇA COMUM

É muito comum vermos os crentes fazendo distinção entre o religioso e o profano.
Essa divisão traz consequências muito sérias para a vida. O pensamento mais difundido
e aceito sobre este assunto é de que o religioso está associado àquilo que se chama
“vida espiritual”, enquanto o profano esta associado a “vida secular”. Assim, considerase santo, aquilo que esta ligado à igreja e as atividades eclesiásticas: ir ao templo, ler
a Bíblia, orar, ouvir música evangélica e conversar sobre assuntos de natureza
religiosa.
A parte da vida que acontece fora do templo é chamada secular. Fazendo esta
distinção, os cristãos valorizam o que é chamado de “santo” e colocam em segundo
plano o que é chamado de “secular” Isso é um erro gravíssimo. Tanto o que se chama
“vida spiritual”quanto ao que se chama “vida secular” são campos da atuação da graça
de Deus. Quando o cristão canta, prega ou ora isso é feito pela graça de Deus que o
alcançou para a salvação, colocou-o em comunhão com Deus em Cristo e o sustenta
espiritualmente. Deus é quem o capacita , por meio de dons espirituais, para
desempenhar seu papel no corpo de Cristo.
Com as questões que acontecem fora do templo acontecem a mesma coisa. É Deus
quem o capacita para o trabalho, quem o sustenta, quem dá saúde para levantar cedo,
quem sustenta a família, quem dá condições de estudar e aprender, e até providencia
um meio de desenvolver a sua cultura. É na vida diária que o cristão tem de prestar a
Deus o seu culto racional ou integral (Romanos 12:1-2)
Alguns cristãos se sentem inferiorizados por não saberem pregar ou cantar. Isso
acontece porque pensam que só é capacitado por Deus quem desempenha algum papel
no culto á frente da igreja. Na verdade, todos são capacitados por Deus, tanto com
dons espirituais, quanto com talentos naturais. O professor, a faxineira, o trabalhador
da construção, o da area da medicina, o cantor profissional, o empresário, o
manobrista, o pastor, etc, todos são capacitados pela graça comum de Deus para
desempenhar um papel de relevância social e para glorificar ao Senhor com seu
exercicio profissional. Por isso, por não entendermos a graça de Deus estamos nos
acomodando, achando que isso não é da nossa area, que não temos que nos meter, e
cruzando os braços. Arrisco-me a dizer que é nessa hora que profanamos o que é
sagrado: a oportunidade ímpar de ser bênção na comunidade em que fazemos parte e
trazer luz para a vida de alguem. A graça de Cristo nos basta e ela nos alcança dentro
e fora do templo, e quando entendemos isso temos prazer na comunhão de uns com
os outros (Salmo 133:1)
Que o Senhor da graça nos abençoe.
Forte abraço,

Pr. Aloísio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO

COMUNICAÇÕES

DEPOSITANDO O MEU ORGULHO AOS PÉS DO PAI, POSSO
CONTEMPLAR A SUA SANTIDADE
Música Inicial
Piano
Oração Inicial

Nélio de Almeida Chaves

Canção Congregacional

Worship & Praise Team & Congregação

Santo!Santo!Santo – 2 HCC
Boas-Vindas

Nélio de Almeida Chaves

Avisos

Nélio de Almeida Chaves

DEPOSITANDO O MEU ORGULHO AOS PÉS DO PAI, POSSO
ENTENDER QUE EM TUDO, DEPENDO DELE
Dedicação de Vidas Bens e Talentos

Nélio de Almeida Chaves

Música Instrumental

Piano

Oração de Gratidão, Dedicação e Intercessão

Duplas

DEPOSITANDO O MEU ORGULHO AOS PÉS DO PAI, DEMONSTRO
QUE DESEJO SER MUDADO
Mensagem Musical
Canções Congregacionais
Mensagem

Luiz Cláudio Santos
Luiz Cláudio Santos e Congregação
Nélio de Almeida Chaves

"CONFRONTANDO ESTRUTURAS DE ORGULHO"
Mateus 15:21-28
DEPOSITANDO O MEU ORGULHO AOS PÉS DO PAI,
DESEJO QUE MINHA MUDANÇA SEJA PERCEBIDA PELO MUNDO
Mensagem Musical

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

Luiz Cláudio Santos

Palavras Finais

Nélio de Almeida Chaves

Oração Final

Nélio de Almeida Chaves

Música Final

Piano

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
REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO – Acontecera no dia 02 de
fevereiro na residencia do Pr. Aloisio. Todos os líderes de ministérios dvem
estar presente. Estará conosco nesta reunião o Pr. Josias Bezerra.

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 não 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...
Se voce ainda não recebeu seu book com nomes e
endereços de irmãoa e amigos da LIBER/NY procure a
secretária. Se voce que é membro da igreja deseja
receber cópia do Estatuto e Regimento Interno da Igreja
tambem está a disposição com a secretária.

