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ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO

Kevin Siqueira Jocilene Ayres Malas
Maria de Fátima Borges (NJ)
Nathalia Boroni
Angela Babo
Nelio de Almeida Chaves
Aniversario de casamento – Ana e Carlos
Claudia Barbosa Miranda
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!

“Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.” 2 Coríntios 3:17
New York 14 de julho 2013 – Ano X Nº26

68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020

Domingo
Som
Projeção
Recepção

ESCALA DE SERVIÇO

Hoje
Kevin Siqueira
Anthony Soares
Lidia Krumennauer

Próximo
Kevin Siqueira
Anthony Soares
Jerusa 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 segndo domingo do mês
MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA – 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!!!
Continuação da primeira página
ia aos ímpios que por sua boca atraiam o que era desejado. história. Construir um
bom nome demora uma vida, para destruir basta uma palavra maligna.
Por ultimo , se for possível não repita os mesmo erros. Uma das coisas mais
desafiadoras é viver. Viver é um grande risco e a possiblidade de erro se faz
presente. Por isso a Palavra de Deus nos orienta assim “Andeis em Espírito e não
cumprireis o desejo da carne”. Permita-se errar, mas no que depender de voce
evite errar.
Esteja disposto(a) a recomeçar, a reescrever um capitulo da sua vida, que talvez
ninguem esta querendo lê porque voce estava escrevendo por si próprio(a). Mas
hoje voce entende que não importa quão grande foi o fracasso, mas voce esta
entendendo que é possível levantar de novo, porque quem vai escrever a sus
história é o autor da vida.
Forte abraço
Pr. Aloísio Campanha

www.LiberdadeNY.org
facebook.com/LiberdadeNY
Pr. Aloísio Luz Campanha

RECOMEÇO
“Quero voltar ao inicio de tudo, encontrar-me contigo Senhor, quero
rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir, quero voltar ao
caminho, volver as primeiras horas Senhor, eu me arrependo eu quero
voltar ao primeiro amor”. Carlinhos Felix
Essa é uma música que marcou a vida de muitos na reconstrução da vida
espiritual. Recomeçar não é fácil, não é prazeroso, não traz ibope, porque aponta
para fracassos, para derrotas, para momentos onde abrimos mão do essencial
para o que é transitório, mas diante de tudo isso recomeçar é fundamental.
Os fracasos tendem a nos aprisionar e nos enfraquecer . Quando não perdoamos
a nós mesmos , quando não aceitamos a falha do outro, quando não estendemos
a mão para ajudar o próximo temos uma dificuldade muito grande para
recomeçar porque começamos a pensar que todo mundo é assim. Achamos que
ninguem vai nos perdoar, pelo contrário, que vão vibrar com nossa derrota,
temos medo que ninguem via estender a mão para tocar a nossa, porque ao
longo da vida não fizemos isso com ninguem, temos insegurança para reerguer
porque não conseguimos lidar com a possiblidade de cair novamente. É melhor
tentar quantas vezes forem necessárias do que ficar prostrado e deitado nas
impossiblidades, porque “o cair é do homem, mas o levantar é de Deus”. É
nessas horas que aprendemos as lições mais valiosas, as experiências mais
marcantes.
Quantas vezes nos destroços da vida , as pessoas nos perguntam se tudo esta
bem e nós dizemos com um sorriso disfarçado, que está tudo sob controle mas
por dentro o coração esta sangrando .
A primeira coisa que temos que saber é avaliar as causas dos problemas que
estão nos fazendo cair. Desobediência e falta de foco nos faz andar longe
daquilo que nos propuzemos a construir. Boa parte dos nossos problemas são
criados por nós mesmos. Boa parte dos problemas tambem poderiam ser
evitados.
Outra coisa que contribui para a queda é que depois de uma vitória grande nós
relaxamos. Voce quer descansar, voce abaixa a guarda, voce volta a negociar
principios que foram vitais para voce escrever a sua
Continuação na página 04

CULTO DE LOUVOR E ADORACAO

Vídeo Inicial
Canção Congregacional

Multimídia
Liber NY Worship&Praise Team e Congregação

*QUÃO GRANDE É O MEU DEUS
Oração Inicial
Nélio de Almeida Chaves
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
Oração de Gratidãp
Canção Congregacional

Membro da Congregação
Liber NY Worship&Praise Team e Congregação

DIRIJO A TI, JESUS, MINHA ORAÇÃO - 379 HCC
Momento de Intercessão
Pr. Aloísio Campanha
Canções Congregacionais Liber NY Worship&Praise Team e Congregação
RENOVA-ME, SENHOR JESUS
CORAÇÃO IGUAL AO TEU
VINHO NOVO
Mensagem

Pr. Aloísio Campanha
“APRENDENDO COM SEUS ERROS”

Palavras Finais
Oração Final e Benção
Música Final

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
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

Quarta-feira às 8.00pm na sala da EBD na igreja. O assunto em
questao agora - Os Nomes de Deus. No estudo passado
tivemos uma introducao sobre este assunto que foi muito
interessante. Vale conferir isto e participando
SIGHT & SOUND THEATER – NOAH

Não temos mais vagas para este passeio, temos a lista de espera voce
possa conseguir ou não estar participando deste passeio. Como já foi
divulgado o custo é de $130.00 para adultos, 80,00 para adolescentes e
$60,00 para crianças abaixo de 5 anos. Voce que se inscreveu já pode
estar depositando uma pequena cota do valor total. Procure a irmã
Princesa para maiores informações.
7 SEMANAS DE ORAÇÃO E JEJUM
Entramos hoje na quarta semana de nossa
campanha 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".

