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ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABRIL

Consagração ao Ministério Pastoral – Pr. Aloísio Campanha
Luiz Mauro Junior
Ana da Silva Conceição
Pr. Aloisio Campanha
Neide dos Santos
Pr. Eli Fernandes de Oliviera
Maria de Fatima LacerdaT
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!

Domingo
Som
Projeção
Recepção

ESCALA DE SERVIÇO
Hoje
Kevin Siqueira
Anthony Soares
Lidia Krummenauer

Próximo
Kevin Siqueira
Anthony Soares
Jerusa P. 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
MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA – EBD
ADULTOS
Integridade em um mundo caído – Uma série de 11
estudos que estão sendo apresentados em nossa classe de
adultos. Hoje estudamos Amor e Respeito Ef. 5. 21-33,
com a irmã Jerusa Soares
No próximo domingo a irmã Fátima Lacerda estará
apresentando Honra e Obediência Ef. 6.1-9–Às 5:00pm.
Continuação da página 1 (editorial)
Devemos prosseguir, com intrepidez, nos caminhos difíceis da vida, já vislumbrando,
com os olhos da fé, o regozijo do triunfo, mesmo que os sentidos humanos não
consigam perceber a vitória. A fé genuína é também obediente, pois confia no
Senhor e faz da sua vontade o caminho para seguir, independentemente das
circunstâncias, sem duvidar ou se desviar. Essa fé deve ser o combustível que nos
move, a força que nos faz superar o insuperável, vencer o invencível.
Assim, pois, a confiança sincera e a fé obediente no Deus que nos sustentou até hoje
proporcionam-nos a segurança necessária para seguirmos em frente corajosamente,
levantarmos a cabeça firmemente e louvarmos a Ele alegremente, cientes do seu
maravilhos agir. Afinal, como um pai amoroso, o Senhor nunca deixará de cuidar dos
seus filhos.
Pr. Martinho Júnior

“Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.” 2 Coríntios 3:17
New York 07 de abril 2013 – Ano X Nº13

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

Vencendo as batalhas da vida
Na vida, estamos sempre suscetíveis a momentos de dificuldades, dores e
perdas, circunstâncias que tentam nos abater ou minar as nossas forças. É
verdade que esses infortúnios nos impõem severas lutas, mas eles precisam ser
encarados como desafios a serem vencidos, e não como flagelos de derrota.
Nessas conjunturas adversas, é necesário desenvolvermos algumas atitudes, a
fim de não sucumbirmos à tristeza e ao desânimo.
Se somos pegos repentinamente por uma situação de desemprego, uma
decepção com algo ou alguém, uma grave enfermidade ou até mesmo o luto,
esses momentos dolorosos devem nos ensinar que a presunção ou a soberba são
meras vaidades e inutilidades humanas. Não podemos controlar tudo em nossa
vida e a vulnerabilidade é inerente ao ser humano. Contudo, isso não pode nos
conduzir nunca à sensação de derrota ou de abandono, pois não nos esqueçamos
que temos um refúgio, o socorro bem presente em tempo de angústia, a saber, o
nosso Deus.
Assim, primeiramente, precisamos crer que, mesmo sendo limitados, servimos ao
Deus do impossível. A Bíblia nos garante que Ele é o Senhor onipotente que dá
força ao cansado, que multiplica o vigor daqueles que esperam nEle e cujo poder
opera mesmo em nossas fraquezas. Portanto, ainda que no ápice de suas lutas,
creia sempre que o Senhor é o Deus de milagres.
É preciso confiar no Senhor, no seu cuidado e na sua fidelidade. Não temos um
deus ausente ou insensível, mas, sim, o Deus que assumiu o nosso lugar em uma
cruz e que levou sobre si as nossas dores. Portanto, Ele está atento às nossas
súplicas, conhece a nossa vida e é fiel e poderoso para reverter qualquer quadro,
ainda que pareça impossível, basta confiarmos sinceramente no seu agir.
Ele sempre será aquele que nos sustentará, suprirá as nossas faltas e nos
consolará de todo choro. Lembre-se de que, por diversas vezes na Bíblia, o
Senhor se apresentou como o Deus dos órfãos e das viúvas, que preenche o vazio
dos nossos corações até mesmo na hora do luto, aquele cujo bálsamo e refrigério
nos consola e que nunca nos deixará desamparados.
Finalmente, é necessário ter uma fé obediente no Senhor Jesus.

Continuação na página 04

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial
Oração Inicial
Canção Congregacional

Piano
Pr. Aloísio Campanha
Liber NY Worship&Praise Team e Congregação

Estremece
Boas-Vindas
Pr. Aloísio Campanha
Comunicações e Aniversariantes
Pr. Aloísio Campanha
Canção Congregacional
Liber NY Worship&Praise Team e Congregação
Aba Pai
Momento de Oração
Pr. Aloísio Campanha
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos
Pr. Martinho Júnior
Canção Congregacional
Liber NY Worship&Praise Team e Congregação
Fiel A Mim
Oração de Gratidão e Consagraçao
Membro da Congregação
Canções Congregacionais Liber NY Worship&Praise Team e Congregação
Deus Fará Um Caminho
Preciso De Ti

Mensagem

Pr. Martinho Júnior

“VENCENDO AS BATALHAS DA VIDA”
Canção Congregacional

Liber NY Worship&Praise Team e Congregação

Hoje, Tomo Posse Da Vitória
Palavras Finais
Oração Final e Benção
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
Oremos pela família Machado no sentido de que Deus conforte o
coração de cada um neste momento de dor da separação.

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 fazer parte deste time será um grande
prazer a sua presença conosco. O tema em estudo : Alianças de Deus.

YOUTH GROUP NEWS
Our next stop in Bible is “God’s plan for a relationship”. Come and
share your experiences with us so we can understahd God’s will for
our lives.
PARABENS PASTOR ALOISIO
E Ele deu uns para “pastores” … Que esta data seja sempre lembrada
com gratidão a Deus e confirme no seu coração o ministério que ele colocou
nas suas mãos. E nós também somos gratos a Deus porque grande parte
deste ministério tem sido dedicado a LIBER/NY.
Que Deus o abençoe ricamente é a nossa oração.

RETROSPECTIVA DA SEMANA

Mas o SENHOR está no seu santo templo; cale-se diante dele
toda a terra.
Habacuque 2:20
Desligue todos os aparelhos eletrônicos que não
estiverem em uso.
Não ande durante momentos de oração e quando a
Bíblia estiver sendo lida.

Por tudo o que passamos como igreja (família) no decorrer da semana que
findou, só temos que ser gratos a Deus pela presença fiel, pelo consolo,
conforto a acima de tudo por nos dar forças necessárias para fazer o que
tem que ser feito. Ainda ontem com as programações agendadas como
Seminário com a Liderança da Igreja e a Programção dos Jovens cumpridas
de forma excelente e hoje, renovados podemos iniciar outra semana
louvando e adorando o Seu Santo Nome com a certeza de que:“As
misericórdias do SENHOR são a causa de não sermos consumidos,
porque as suas misericórdias não têm fim; Novas são cada manhã;
grande é a tua fidelidade” Lamentações 3:22-23

