ANIVERSARIANTES DO MÊS DE AGOSTO

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

06 – Casamento Nelio e Danila
12 – Princesa Manoel Luzi
12 – Aloisio Campanha Junior
19 – Carlota Custodio
30 – Sofia G. de Oliviera
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
Próximo
Kevin Siqueira
Kevin Siqueira
Anthony Soares
Anthony Soares
Meyre Ellen Nunes Gomes Joao 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 segndo domingo do mês
MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA – EBD
A série sobre Discipulado Cristão que estamos estudando tem
sido muito interessante-O tema de hoje foi: Exemplos
bíblicos de discipulados e no próximo domingo
estudaremos Discipulado cristão na Carta aos
Romanos. Participe conosco todos os domingos às 5pm.

YOUTH GROUP NEWS
SPLISH SPLASH
Esta chegando, é dia 17 de agosto. Nao fique de
fora dessa. Lembre-se de trazer o dinheiro ate o
proximo Domingo, dia 11 de agosto.
Estamos precisando de caronas, se voce dirige e pode ir com seu carro, fale
com a Meyre. Tambem, estamos precisando de um “car seat” para uma
crianca, se voce pode emprestar o seu, fale com a Meyre.
Let’s have fun!!!!

“Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.” 2 Coríntios 3:17
New York 04de agosto 2013 – Ano X Nº29

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

VERDADEIRO ADORADOR
“Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai
em espírito e em verdade; porque o Pai procura a tais que assim o adorem.
Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em
verdade.” João 4:23-24
O que é adorar a Deus? Nào sei se todo cristão tem a idéia da importância de
entender a magnitude dessa attitude ímpar em sua vida, , até mesmo para dar
significado ao que sai da boca.
Porque cantamos muito sobre adorar, falamos muito sobre adorar, mas a verdade é
que entendemos pouco sobre adoração. O nosso pensar é que esta ligado a música, a
instrumentos, até mesmo criamos o ministério de adoração,
Deus quer tanto que quando estivermos na presença dele, que Ele mesmo nos orienta
que somente a ele é que devemos prestar culto e adoração, mas quando está ligado a
outra coisa, essa outra coisa, via de regra, passa a ser o nosso objeto de adoração,
seja ela material ou não. Então passamos a falar coisas para Deus que não a
vivenciamos e a palavra do profeta se aplica a nossa vida – “Esse povo me honra com
os lábios mas o coracao esta longe” Isaias 29:13
“Vim para adorar, vim para dizer que te amo oh pai, tu és tudo para mim.”
“Pai como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim, o óleo precioso da unção que me
faz segundo o teu coracao” Ache em mim um verdadeiro adorador… Essas são algumas
das letras que saem da nossa boca, mas quantas vezes estão longe de realmente
almejarmos isso. Mais do que o ritmo, Deus quer o coracao. Deus não esta pedindo
mais nada de cada um de nós além do coracao, por isso Ele diz “Filho dá-me o teu
coracao, ame a mim de todo o coracao, me sirva de todo o coracao.” Isso é verdadeira
adoração, porque esta ligada a obediênciia. A verdadeira adoração é a obediência.
Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Um Deus Santo, Justo, Amoroso, Paciente,
Misericordioso, Fiel, Onipotente, Onisciente, Onipresente, Límpído que não podemos
mais ser o mesmo depois de estarmos na presenca dele. Louvamos a Deus por aquilo
que Ele faz. Podemos até compor uma musica, até tocar um instrumento, até cantar
uma música em louvor a Deus por aquilo que Ele é, mas adoração transcende qualquer
outra coisa porque é estilo de vida. É quando damos a Deus aquilo que Ele nos pede,
não que ele queira o que Ele já nos deu de volta, mas porque Ele deseja a atitude do
nosso coracao.
Adoração transcende teatro gospel. O levantar as mãos, mas não dobrar o joelho não
faz diferença.
Que Deus ache em nós verdadeiros adoradores.
Forte abraço,

Pr. Aloísio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORACAO

Video Countdown

Canção Congregacional

Multimídia

Grupo Vocal e Instrumental

PORQUE VIVO ESTÁ – 137 HCC (Português/Español/English)
Oração Inicial

Pollyanna Soares

Boas-Vindas

Danila Pinheiro Chaves

Canção Congregacional

Grupo Vocal e Instrumental
ALIANÇA

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Pr. Aloísio Campanha

Oração de Gratidão e Consagração

Membro da Congregação

Celebração da Ceia Memorial

Pr. Aloisio Campanha

Canção Congregacional

Grupo Vocal e Instrumental
RUDE CRUZ! – 132 HCC

Oração

Membro da Congregação

Canção Congregacional

Grupo Vocal e Instrumental

VERDADEIRO ADORADOR
Mensagem

Pr. Aloísio Campanha

Palavras Finais e Avisos

Pr. Aloísio Campanha

Oração Final e Benção

Pr. Aloísio Campanha

Músical Final

Repertório 2013”

Piano

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
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
APRESENTANDO NOAH
DIA - 28 DE SETEMBRO DE 2013
PROCURE A IRMÃ PRINCESA PARA SABER COMO PROCEDER
O PAGAMENTO DESTE PASSEIO, ELA TEM MAIORES INFORMAÇÕES PARA
VOCE.

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.
7 SEMANAS DE ORAÇÃO E JEJUM

Entramos hoje na setima 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".

