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ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO
– Neide Resende Porfirio
– Karla Cristina de Oliveira
– Anthony Pinto Soares
- Danila Pinheiro-Chaves
– Michael Scott Machado

eria aos ímpios que por sua boca atraiam o que era desejado. Em provérbios

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
Gomes

ESCALA DE SERVIÇO
Hoje
Kevin Siqueira
Anthony Soares
Jerusa Soares

Próximo
Kevin Siqueira
Anthony Soares
Meyre Ellen N.

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. Quando somos magoados –
Mateus 18. 15 - 20 foi o nosso estudo de hoje
com o Pr. Aloísio Campanha. Próximo domingo
estaremos estudando Assim como perdoamos aos
outros- Mateus 06. 5 - 15 às 5:00pm na sala da
EBD.

YOUTH GROUP NEWS
SUMMER TIME
Estamos planejando algumas
atividades para o verão. Não fique
de fora. Serão momentos
maravilhosos de comunhão e
alegria. FIQUEM ATENTOS!!!

“Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.” 2 Coríntios 3:17
New York 23 de junho 2013 – Ano X Nº23

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

O CONHECIMENTO REQUER AÇÃO
“Todo aquele que houve essas minhas palavras e as pratica é como um
homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha” Mateus 7:24
Eu penso que estudar a Bíblia pode ser perigoso. Na verdade o estudo da Bíblia sem
aplicação pode ser desastroso. Parece estranho eu sei, mas Deus quer que apliquemos
a Bíblia em nossas vidas depois de lê-la e estudá-la. No final do sermão do Monte,
Jesus disse que devemos ouvir as palavras e as praticar, porque ai reside a prudência,
portanto aplicar a palavra de Deus é de vital importância para que possamos crescer
na graça e no conhecimento de nosso Salvador Jesus Cristo.
O conhecimento produz orgulho se não aplicarmos a palavra da verdade em nossas
vidas. 1 Coríntios 8:1 diz o seguinte: “o conhecimento incha, mas o amor edifica”. Nós
todos conhecemos pessoas que sabem a Bíblia de capa a capa, mas nunca deixam isso
fazer diferença na vida delas. Elas usam a Bíblia como martelo para pregar as pessoas
e a prenderem em vez de libertar, porque estão presos e nào aplicaram a verdade
libertadora em suas vidas. Nós podemos ser o mais diabólico, mais encrenqueiro, o que
mais julga, o que mais critica, o que mais maldiz, sem a aplicação da palavra de Deus
em nossas vidas.
A aplicação requer ação. Tiago 1:22 diz o seguinte: “Sede cumpridores da palavra e
não somente ouvintes.” O que a pessoa sabe deve encontrar expressão no que ela ou
ele faz. Nós estamos enganando a nós mesmos, pensando que estamos crescendo
somente por anotar coisas na Bíblia de estudo. Os mandamentos de Deus não são
opcionais.
Conhecimento requer responsabilidade. Tiago 4:17 nos ensina assim: “Aquele pois que
sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado.” Com o profundo conhecimento da
palavra de Deus, vem um julgamento de nós mesmos se estamos ou não aplicando o
que esta palavra nos ensina. Quando começamos a estudar a Bíblia, Deus vai nos
mostrando áreas de nossa vida que precisam ser mudadas, e ele nos chama para
maiores responsabilidades quando essas mudanças ocorrem.
O que estamos fazendo com o ensino que nos é dado em nossa igreja? O que estamos
fazendo com as notas que tomamos em nossa Bíblia ou caderno de anotações?
Pense sobre suas palavras e atitudes na última hora . Elas refletem o que Deus tem
ensinado voce na Palavra dele?
A Palavra de Deus além da informação requer transformação.
Que o Senhor nos abençoe.
Forte abraço,
Pr. Aloísio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORACAO
Vídeo Inicial
Hino Congregacional
Oração Inicial

Multimídia

O GIGANTE ACORDOU!
HINO NACIONAL BRASILEIRO

COMUNICAÇÕES

Congregação
Nélio de Almeida Chaves

Canção Congregacional

Liber NY Worship&Praise Team e Congregação
EU HOJE VIM AQUI PRA MUDAR
TUDO É POSSIVEL
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
Liber NY Worship&Praise Team e Congregação
*ALIANÇA
Oraçãp de Gratidãp
Membro da Congregação
Video
Multimídia
“MANI – FESTA – AÇÕES”
Mensagem Musical
Jocilene Ayres Malas – solista
PRA CIMA BRASIL
Abertura da Campanha de Oração
Pr. Aloísio Campanha
INTERCEDENDO PELO BRASIL
Canções Congregacionais
Li ber NY Worship&Praise Team e Congregação
SE MEU POVO
DEUS DO IMPOSSÍVEL
DEUS DE AMOR
Mensagem
Pr. Gabriel Prieto
“SUA EXPECTATIVA E SUA IDENTIDADE EM DEUS!”
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.

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
Quarta-feira às 8.00pm na sala da EBD na igreja.
INTERCÂMBIO DA LIBER EM NAUGATUCK-CT
No próximo dia 29 de Junho, o Pr Aloísio estará sendo o orador oficial
em comemoração aos 18 anos de ministério do Pr. José Monteiro
(Liminha) em Naugatuck - CT.
A Liber/NY foi convidada e estaremos preparando uma caravana para
estarmos juntos participando com eles.
Uma boa oportunidade de termos um sábado diferente, rever amigos e
quem sabe fazer novas amizades.
Se voce deseja participar de o seu nome pois, precisamos saber quantos
estarão indo para providenciarmos uma forma de acomodar a todos.
CAMPANHA DE ORAÇÃO
Iniciamos hoje na Igreja Batista da Liberdade em NY, uma campanha
de 7 semanas de oração e jejum. Não existe nada de mágico, de
diferente que vai acontecer porque oramos 7 semanas, existe uma
promessa de Deus que se o Seu povo, se humilhar e orar, ele vai descer
sarar a terra e nos abençoar pela nossa obediência.
Então, a idéia é de que na nossa individualidade, estejamos orando pela
nossa igreja, pelas famílias, por conversões, pelo nosso testemunho,
pela responsabilidade de um para com o outro
"A oração do justo pode muito em seus efeitos".

