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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!

Domingo
Som
Projeção
Recepção

ESCALA DE SERVIÇO
Hoje
Kevin Siqueira
Anthony Soares
Jerusa Soares

Próximo
Kevin Siqueira
Anthony Soares
Meyre Ellen Nunes Gomes

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
Iniciamos uma série sobre Discipulado Cristão-O tema de
hoje foi: Características do discípulo cristão. e no
próximo domingo estudaremos Exemplos bíblicos de
discipulados as Participe conosco todos os domingos às
5pm.

YOUTH GROUP NEWS
SPLISH SPLASH
On August 17th, we will be going to Splish
Splash! The price of each ticket is $28 if you pay
in advance. Please give your name and payment
to either Meyre or Pollyanna before August 11th. If you have any questions,
please ask Meyre or Pollyanna.

“Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.” 2 Coríntios 3:17
New York 28 de julho 2013 – Ano X Nº28

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

TIRAR O PÓ
"Os olhos do Senhor estão em toda a parte, observando
atentamente os maus e os bons" Provérbios 15:3
Quando tiramos o pó da casa , principalmente dos móveis e de uma estante
com livros, não perceberemos a poeira se não removermos aquilo que o
cobre. Somente quem faz a limpeza é quem sabe o tanto de poeira que
esconde embaixo das coisas.
Algumas vezes agimos assim em relação a nós mesmos. Temos uma
"poeira" dentro de nós que incomoda, que faz espirrar, dá alergia, mas que
permanece escondida. Um outro nome para ela é pecado. São aqueles
pensamentos, sentimentos e atitudes que desagradam a Deus, embora
ninguem mais saiba que existem. Podemos escondê-los das pessoas mas
para Deus nada passa despercebido. Ele conhece cada pensamento de nosso
coração e tudo o que aocntece em nosso íntimo.
Se não for retirada totalmente, a poeira se impregna no móvel e vai criando
crsotas, e então fica cada vez mais difícil removê-la. Assim também é com o
pecado, de tanto ficar acumulado, ele começa a fazer parte da nossa rotina e
do nosso comportamento. As más atitudes passam a ser normais e nem
percebemos mais que elas não agradam a Deus.
Na sua infinita sabedoria, Deus não criou nada empoeirado. Pelo contrário,
Ele até nos dá o material necessário eficaz para podermos ficar limpos. Jesus
Cristo veio ao mundo para libertar as pessoas da sujeira do pecado,
carregando em suas cosatas as marcas do castigo que deveria ser meu e
seu, pagando dessa forma o alto preço da cruz: deus a Sua vida para que a
nossa vida fosse limpa.
Somente por meio de Jesus é que somos purificados e recebemos o perdão
de toda sujeira que quer nos impregnar. Hoje talvez seja a oportunidade de
"tirar o pó" de nossa vida, confessando e arrependendo -nos daquilo que
está impedindo o seu relacionamento com Deus. Faça isso diariamente e
experimente o alívio e o cheiro agradável de limpeza que Jesus proporciona
aqueles que o seguem.
Forte abraço,
Pr. Aloísio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORACAO

COMUNICAÇÕES

AGNUS DEI

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

Vídeo Inicial
Mensagem Musical

Oração Inicial
Canção Congregacional

Multimídia
M.M. Jocilene Ayres Malas

Danila Pinheiros Chaves
Liber NY Worship&Praise Team e Congregação
REVELATION SONG

Boas-Vindas
Canção Congregacional

Nélio de Almeida Chaves
Liber NY Worship&Praise Team e Congregação

*WELCOME TO THE FAMILY
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
TUDO ENTREGAREI– 295 CC - (Port./Esp./Eng.)
Oração de Gratidão
Canção Congregacional

Kevin Chan
Liber NY Worship&Praise Team e Congregação

O NOME DE JESUS
Momento de Intercessão
Pr. Aloísio Campanha
Canções Congregacionais Liber NY Worship&Praise Team e Congregação

Mensagem
Palavras Finais
Oração Final e Benção
Música Final

*OS SONHOS DE DEUS
FIEL A MIM
DEUS DE AMOR

Pr. Karel Lescaille
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.

Este é o time que tem estado presente todas as
quartas-feira em nossa igreja. Venha formar parte
conosco, juntos seremos mais que vencedores em
Cristo Jesus. Nosso horário às 8.00pm na sala da
EBD.

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 sexta 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".
DIA DE FESTA PRÓXIMO SÁBADO
A irmã Carlota Custodio convida toda a igreja para um culto de Açao de Graça
que sera realizado no próximo dia 3 de agosto às 7:00pm na igreja.

