ANIVERSARIANTES DO MÊS DE FEVEREIRO

DIA 22 – Selma Campanha
DIA 24 – Samantha Porfirio

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
Som
Projeção
Recepção

Hoje
Kevin Siqueira
Anthony Soares
João R. Soares

Próximo
Kevin Siqueira
Anthony 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
EBD
Integridade em um mundo caído – Uma série de
11 estudos que estão sendo apresentados em nossa
classe de adultos. Hoje estudamos “Somos um”
Ef.2.11-22, com a irmã Jerusa Soares. No próximo
domingo a irmã Fátima Lacerda estará apresentando
“Prisioneiro e Pregador” – Efésios 3. Às 5:00pm.
Os tempos mudam, as tradições mudam, as idḗias tambem.
Mas e a Bíblia? O que diz sobre os “Novos Tempos”. JOVEM,
venha participar da nova série de estudos da EBD. Todos os
Domingos às 5pm.

“Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.” 2 Coríntios 3:17
New York 24 de fevereiro 2013 – Ano X Nº07
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020
www.LiberdadeNY.org
facebook.com/LiberdadeNY
Pr. Aloísio Luz Campanha

LINGUAGEM UNIVERSAL
“Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu
Filho Unigênito ao mundo, para que pudeéssemos viver por meio dele” 1
João 4:9
Dizem que o ingles é uma lingua universal, sera? Podemos ter certeza que existe
uma lingua universal? Uma linguagem que transcenda culturas por meio da qual,
pessoas de diferentes países possam se comunicar? Existem várias formas de
comunicação que podem , de certa forma, ser consideradas uma linguagem. Por
exemplo, podemos compreender uma mensgem que nos é transmitida por meio
de um teatro, da música ou da arte, pois percebemos o sentimento do autor,
aquilo que ele quer nos transmitir. Por meio de sinais, simbolos ou outra forma de
expressão, pessoas de difrentes culturas podem manter a comunicação. Mesmo
assim, qualquer um desses instrumentos de comunicação ainda não é uma
linguagem universal, pelo fato de nem sempre conseguir entender claramente a
sua mensagem.
Outra possibilidade é a linguagem do amor. Muitos o consideram a linguagem
que todos compreendem. Mas, se o amor é considerado a linguagem universal,
sera que o ser humano sabe usá-la? Há tanta violência e tanto ódio contra o seu
semelhante, além da injustiça e desrespeito com os necessitados. A infidelidade e
a deslealdade fazem parte dos relacionamentos até entre familiares. A perda ou a
troca dos valores nos mostram que nem sempre falamos a linguagem do amor.
Muitos nem sabem de onde ela vem.
A Bíblia nos afirma que Deus é amor (1 João 4:8). Deus não é ciência nem
profecia – é amor. Essa é Sua essência, Sua natureza, portanto Deus usa essa
forma de comunicação conosco. Assim, o amor vem de Deus , e é com ele que
podemos aprender a compreender e utilizar essa linguagem. Deus nos ama e
demonstrou isso, enviando o Seu Filho. Quando o conhecemos , passamos a
aprender a amá-lo e tambem a amar uns aos outros. Portanto se voce quizer
conhecer a linguagem do amor, peça aquele que a criou que lhe ensine.
Forte abraço
Pr. Aloísio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
NA LINGUAGEM DO AMOR, EXISTE A PALAVRA “LIBERTAÇÃO”
Música Inicial
Piano
Oração Inicial
Maria de Fátima Lacerda
Canção Congregacional
Worship & Praise Team & Congregação
Cristo Me Amou E Me Livrou - 462 HCC
Boas-Vindas
Maria de Fátima Lacerda
Canção Congregacional
Worship & Praise Team & Congregação
Qual O Adorno Desta Vida? - 569 HCC
Avisos

Maria de Fátima Lacerda

NA LINGUAGEM DO AMOR, EXISTEM AS PALAVRAS
“COMPROMISSO E ALIANÇA”
Dedicação de Vidas Bens e Talentos
Maria de Fátima Lacerda
Oração de Gratidão E Dedicação
Membro
Canção Congregacional
Worship & Praise Team & Congregação
Aliança
Momento de Intercessão

Pr. Aloísio Campanha

NA LINGUAGEM DO AMOR, EXISTE A PALAVRA “OBEDIENCIA
PRAZEIROSA”
Canções Congregacionais
Worship & Praise Team e Congregação
Meu Coração Transborda De Amor
Aquele Que Me Ama
Ame Ao Senhor
NA LINGUAGEM DO AMOR, EXISTE AS PALAVRAS “ILIMITADA E
INCONDICIONAL”
Mensagem
Pr. Aloísio Campanha
“LINGUAGEM UNIVERSAL”
Palavras Finais
Oração Final
Música Final

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
Vamos continuar orando pela família da irmã Carlota Custódio.

ESTUDO BÍBLICO E ORAÇÃO
Está acontecendo todas as quartas-feira à partir
das 8:00PM na sala da EBD sob a direção do Pr.
Aloísio. Venha estar conosco será um grande
prazer a sua presença conosco. O tema em estudo
é Alianças de Deus.

REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
No dia 16 de março teremos reunião de avaliação dos trabalhos que
temos realizados em nossos ministérios. Precisamos mudar? É a
pergunta que temos feito a nós mesmos como líderes. Qual tem sido a
minha responsabilidade? Dia 06 de abril teremos a realização do nosso
segundo seminário com o Pr. Josias Bezerra. Reserve estas datas pois
elas são muito importantes para o desenvolvimento de nossa Igreja.

Happy Birthday - Samantha e
Stephanie.
A família Porfirio convida a toda Igreja
para celebração do aniversário de suas
filhas a ser realizado no dia 03 de março
de 2013 no Fellowship Hall logo após o
culto.

