ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO
Dia 05 – Casamento Pr. Aloisio e Selma
Dia 06 – Casamento Sotiris e Jocilene
Dia 15 – Tereza Monteiro
Dia 17 – Maria Eugenia de Oliveira (Bia)
Dia 19 – Alberto Siqueira
Dia 23 – Anita dos Santos
Dia 25 – Nicholas Malas

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
Jerusa Soares

“Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.” 2 Coríntios 3:17
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Próximo
Kevin Siqueira
Anthony Soares
João Rubens 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
Nosso novo tema é : PERDÃO – Reconciliação
com o passado. Confissão de Pecado – 1 João
1.5-22 foi o nosso estudo de hoje com o Pr.
Aloísio Campanha. Próximo domingo estaremos
estudando O louvor do homem perdoado – Salmo
32 às 5:00pm na sala da EBD

A história de Noé e uma das mais impressionantes da
Bíblia e quando temos a oportunidade de visualizar como
aconteceu passo a paso é ainda mais interessante. Voce
vai poder ver isso assistindo a um grande show no qual
como igreja vamos participar em setembro.
Se voce ainda não se inscreveu, aproveite hoje a
e procure a irma Princesa e faça a sua reserva. O preço do passeio incluindo o show,
transporte e alimentação é de $130.00, vale a pena investir.

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

A LEI DA SEMEADURA – Mateus 7:12
Filho é o nome que se dá a cada um de nós, como descendente, em relação a seu
pai e à sua mãe. Esse termo também é muito utilizado como vocativo em
conversas informais. Geralmente quando esta ocorre entre pessoas com um certo
grau de intimidade. Por exemplo, é comum tias e avós chamarem a criança de
filho. Em alguns casos pessoas usam o termo "Filho" com o significado de
(querido, meu bem) apesar de não terem um tipo de ligação como uma mãe ou
pai.
Não pela negativa, mas pela positiva. "Tudo o que quereis que os homens vos
façam, fazei-o vós também, porque esta é a lei e os profetas", quero que
pensemos como filhos , como esta sendo a nossa atitude em relação aos nossos
pais.
Esta regra ensinada por Jesus não está enferrujada, nem inadequada para a vida
dos nossos dias. A regra que está errada e é imprópria é a que muito
popularmente se ouve: - Não faças aos outros o que não queres que te façam a
ti". Esta é a regra negativa, estagnada, imprópria. Mas não foi a que Jesus
ensinou!
A regra é fazer. Fazer o bem, amar os nossos pais. Viver, amar e servir como
Jesus viveu, serviu e amou.
A regra dos sacerdotes, escribas e fariseus era negativa. Como eles não tinham
espancado, nem roubado o estrangeiro na estrada de Jericó, bem podiam "passar
de lado" sem se importarem com ele (Lucas 10:31-37).
O ensino de Jesus exige ação, trabalho, entrega, como se vê na atitude do
Samaritano. Ele parou, cuidou das feridas do assaltado, levou-o na sua montaria
e pagou ao hospedeiro até que o doente pudesse ir por si próprio. O Samaritano
não o ferira, mas ajudou-o e tomou as providências necessárias.
O Samaritano pôs em ação a lei de Cristo para todos os homens: - "O que é
que o Senhor Deus pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência
e faças aos outros o que queres que te façam a ti?"
Que como filhos possamos olhar para os nossos pais e sermos presentes,
dizermos as coisas a eles enquanto podem e querem ouvir, acariciá-los enquanto
podem sentir e “pagar a conta”, afinal, via de regra, somos produto da conta
que eles pagaram por cada um de nós.
Abraço forte,
Pr. Aloisio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Vídeo Count Down
Canção Congregacional

Multimídia
Liber NY Worship&Praise Team e Congregação
FESTIVAL DE HINOS FAVORITOS
Cristo Vai Passar – 245 CC/Barnabé, Homem de Deus – 496 HCC
Grandioso És Tu – 52 HCC
Oração Inicial
Pollyanna Pinto Soares
Boas-Vindas
Nélio de Almeida Chaves
Comunicações e Aniversariantes
Nélio de Almeida Chaves
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos
Nélio de Almeida Chaves
Video Sobre Filhos
Multimídia
CHOOSE LIFE
Canção Congregacional
LiberNY KIDS e Congregação
WELCOME TO THE FAMILY
Mensagem Musical Especial
Monica Malas – solo
LET THE CHILDREN COME
Hillsong
Leitura Bíblica
Filhas
Êxodo 20:12, Efésios 6:1-3, Salmo 127:3-4, Josué. 24:15
Anita dos Santos, Adriana dos Santos, Samantha Resende e Stephanie Resende
Canção Congregacional
LiberNY KIDS e Congregação
SERVIREMOS A DEUS
Monica Malas – keyboard/ Nicholas Malas - bateria
Canção Congregacional
iber NY Worship&Praise Team e Congregação
*DEUS DA FAMÍLIA
Mensagem Musical Especial
Jocilene Ayres Malas – solo
VEM SOBRE MIM
Mensagem
Pr. Aloísio Campanha
“A LEI DA SEMEADURA”
Canção Congregacional

Liber NY Worship&Praise Team e Congregação
*ORAÇÃO DA FAMÍLIA
Oração Pelos Filhos
Pr. Aloísio Campanha
Palavras Finais
Pr. Aloísio Campanha
Oração Final e Benção
Pr. Aloísio Campanha
Música Final
Piano
*Parte do Projeto “Ampliando Nosso Repertório 2013”
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.

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
ESTUDO BÍBLICO E ORAÇÃO
Tivemos uma introdução sobre as 7 Igrejas da Asia mencionadas no
Apocalípse na semana que passou . Esta semana estaremos focados na
igreja de Sardes. Leia o cap. 3:1 a 6 de Apocalipse, faça uma pesquisa
da cidade, sobre o que foi falado a esta igreja e venha estudar conosco.
Ninguem pode traduzir para voce o que temos aprendido sempre vai
faltar alguma coisa pois é unico portanto, esteja presente às 8:00pm na
sala da EBD.
YOUTH GROUP NEWS
June 8th, we will have a picnic in Central Park
starting at 4pm. We will meet in church at 3:30pm.
CONSELHO ADMINISTRATIVO

Estejam atentos pois o nosso próximo seminário com o Pr. Josias
Bezerra será possivelmente no primeiro sábado do mês de junho, salve
esta data em seu calendário e participe.
CULTO ADMINISTRATIVO
Hoje estaremos realizando o nosso Culto Administrativo. Querido irmão, sua
participação é muito importante pois estaremos tratando de assuntos que diz
respeito ao crescimento da igreja.

