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!

ESCALA DE SERVIÇO
Domingo
Hoje
Próximo
Som
Kevin Siqueira
Kevin Siqueira
Projeção
Anthony Soares
Anthony Soares
Recepção
João Rubens Soares
Lidia
Krumennauer
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. O louvor do homem perdoado –
Salmo 32 foi o nosso estudo de hoje com o Pr.
Aloísio Campanha. Próximo domingo estaremos
estudando Dívida paga – Mateus 18. 21 - 35 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.
Maiores informações sobre o preço da viagem fale com Sotiris, temos diferentes
valores para criancas e adolescents.

“Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.” 2 Coríntios 3:17
New York 26 de maio 2013 – Ano X Nº19

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

A FAMILIA NO CONTEXTO ATUAL
“Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.”
Salmo 127:1
A faíilia é a primeira instituição divina. Deus criou o Éden e plantou um jardim no meio
dele representando o lar, e colocou o homem, formado a sua imagem e semelhança,
para tomar conta dele.
No decorrer da história este homem escolheu trocar o lar por uma casa. Trocar a
provisão divina pela luta pela sobrevivência, trocar a presença de Deus no final da
tarde diariamente para uma conversa por uma falta de relacionamento que
desestrutura.
As vezes culpamos Adão por esta decisão, mas a verdade é que estamos tomando as
mesmas decisões. Estamos colocando Deus para fora de nossos lares com atitudes,
sentimentos e relacionamentos que não condizem com aquilo que requer de nós como
família. Trocamos o culto diário por prazeres momentâneos, trocamos o tempo de
qualidade com a esposa por um jogo de futebol, trocamos presença junto aos filhos por
tentar comprá-los com presentes, trocamos o abraço pelo amasso.
De um outro lado, quando o lar é invadido pelo que vem de fora como a televisão, o
computador, os “pads” da vida, não tem um anti-vírus possante que os não deixa
entrar e fazer estragos porque não temos coragem de fazer um download da palavra
de Deus para bloquear estes que vem matar, roubar e destruir.
Oração e jejum passaram a ser coisas antiquadas. Não há mais leitura, não há mais
busca, não há mais entrega, tempo com Deus. Os pais estão mais preocupados em
ganhar dinheiro do que conduzirem a familia ao altar do Senhor, falta sacerdócio. A
mães em comprar e visitar shopping centers do que se tornarem a educadora do lar e
prepara-se a si mesma para ensinar através do exemplo. Os filhos em adquirirem os
últimos modelos de computador e celular sem o compromisso do aprendizado para se
tornarem homens e mulheres segundo o coração de Deus.
É neste contexto que estamos inseridos. Em um contexto onde a desconfiança, a
insegurança, a falta de amor esta reinando. Tudo porque estamos tirando Jesus de
dentro do lar. Esta na hora de convidarmos Jesus para reinar em nosso lar, em nossa
família, para olharmos um para o outro com amor, com respeiro, com valorização, para
resgatarmos aquilo que um dia Adão trocou por uma promessa enganadadora. Esta na
hora de voltar ao projeto original de Deus – família que é bênção para as nações.
Que o Senhor edifique o nosso lar e nos conduza de volta ao primeiro amor.
Abraço forte,
Pr. Aloisio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Vídeo Count Down
Música Inicial

SEJA ENGRANDECIDO
Jocilene Ayres – piano/João Rubens Soares – violão
Pr. Aloísio Campanha - bateria

Oração Inicial

Multimídia
Parent’s Band

Danila Pinheiro Chaves

Canção Congregacional

LiberNY KIDS e Congregação
*WELCOME TO THE FAMILY
Boas-Vindas
Nélio de Almeida Chaves
Comunicações e Aniversariantes
Nélio de Almeida Chaves

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos
Nélio de Almeida Chaves
Canção Congregacional
LiberNY KIDS e Congregação
*SERVIREMOS A DEUS
Apresentação do Bebê Caleb Conceicao Costa
Pr. Aloísio Campanha
Pais: Ana Carla Conceicao Costa & Valdemir Marques Costa
Canções Congregacionais

Liber NY Worship&Praise Team e Congregação
*FAMÍLIA
*ORAÇÃO DA FAMÍLIA
Pr. Aloísio Campanha
“FAMÍLIA NO CONTEXTO ATUAL”

Mensagem
Oração Pela Família
Palavras Finais
Oração Final e Benção
Música Final

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Parent’s Band

BRILHO CELESTE
Jocilene Ayres – piano/João Rubens Soares – violão
Pr. Aloísio Campanha - bateria

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
“O mistério das sete estrelas, que viste na minha
destra, e dos sete castiçais de ouro.” Ap. 1:20a
Voce sabe o que significam estas palavras e a
quem foram dirigidas? Não? Estão participle
conosco no Estudo Bíblico as quartas-feiras e
voce descobrira o mistério, é muito interessante
portanto não perca às 8:00 pm na sala da EBD.
Leia apocalípse 3. 7-13 para voce ter uma noção do estudo.
YOUTH GROUP NEWS
June 8th, we will have a picnic in Central Park
starting at 4:30pm. We will meet at church at
4:00pm. This event is only for teens and young
adults.

*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.

CONSELHO ADMINISTRATIVO
Já está confirmado, o Seminário para Liderança acontecerá no
dia 8 de junho na igreja. Teremos como facilicitador com vem
acontecendo o Pr. Josias Bezerra portanto, marque no seu
calendário e participle.

