ANIVERSARIANTES DO MÊS DE DEZEMBRO
Dia 04 – Stephanie Machado–Dia
Dia 11 – Kathia Andressa de Moraes Perna
Casamento – Lidia e Paulo
Dia 14 – Solenir Machado
Dia 14 – Joao Rubens Soares
Dia 31 – Sotiris Mala
Sem Data de Aniversario – Marco Porfirio
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
Projeção
Recepção
Som

ESCALA DE SERVIÇO
Hoje
Próximo
Anthony Soares
Anthony Soares
João Rubens Soares
Lidia Krummenauer
Kevin Chan/Kevin Siqueira Kevin Chan/Kevin Siqueira

ATIVIDADES PERMANENTES
Escola Bíblica Dominical –- Adultos e Jovens– 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 segundo domingo do mês
Reunião do Conselho Administrativo – Primeira sexta-feira do
mes

temas e nem fique espantando(a) , diante dessas coisas, porque o choro pode
durar uma noite mas a alegria vem ao amanhecer, e esse amanhecer pode ser
esse ano de 2014 que estou colocando diante de voce, como oportunidade de
recomeço, de renovo, do reescrever de uma história que todos terão prazer de ler
e vivenciá-la.
Portanto, que neste ultimo domingo do ano, possamos ouvir a voz daquele que
faz novas todas as coisas e não olhar para trás, para os nossos erros e fracassos,
mas olhando para Cristo o autor e o consumador da fé, já vislumbrando um ano
de 2014 de lutas sim ,mas de vitórias, de preço a ser pago, mas de vidas
resgatadas, de objetivos claros e de alvos alcançados.
Feliz Ano Novo. Ouça a voz do Bom Pastor.
Forte abraço.

Pr. Aloísio Campanha

“Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.” 2 Coríntios 3:17
New York, 29 de dezembro de 2013 – Ano X Nº41
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020
www.LiberdadeNY.org
facebook.com/LiberdadeNY
Pr. Aloísio Luz Campanha

UM RECADO DO INIMIGO E UMA MENSAGEM DE DEUS
Último domingo do ano. Bom dia para olhar para trás e fazer um exame, alias um
auto-exame. Poder perceber onde estávamos e o que somos hoje. Em que
erramos, em que acertamos, em que ou por quem não decidimos, enfim, um
balanço de 2013 em todas as áreas.
A pergunta que não pode ficar sem resposta é: Será que cresci, sera que
amadureci, sera que aprendi algo que me colocou em um patamar diferente?
Será que fiz novas amizades, desenvolvi algum projeto, alcancei algum dos alvos
propostos no final de 2012? Será que fui obediente, influente para coisas
positivas, sera que ajudei alguem a tornar-se melhor do que era? Fui fiel a Deus
em todas as coisas?
Ou foi o contrário? Diminui no moral e na moral, atrapalhei muito, não consegui
atingir nenhum alvo proposto, desanimei e fiz os outros desanimarem tambem,
fui desobediente aos pais e a Deus, portanto, não fui fiel a Ele em todas as
coisas… E por ai vai.
Diante disso pode ter certeza que para 2014 voce pode escutar uma voz que lhe
dirá o seguinte, mesmo consciente de que voce precisa melhorar e tornar-se
diferente do que foi em 2013: Não tem nada a ver, continua essa vida que voce
esta levando,voce esta feliz assim, ninguem tem nada a ver com isso, são um
bando de invejosos, eles estão dizendo isso porque não conseguiram tambem e
etc.
Essa é uma voz do inferno. O nosso inimigo quer que fiquemos imobilizados, que
não cresçamos, que não desenvolvamos relacionamentos fortes, que não sejamos
dependentes de Deus, que fiquemos a mercê de nossos alvos não atingidos. O
nosso inimigo nos diz que vai nos ajudar a alcançar o alvo mas na verdade ele
quer nos afastar desse alvo para que culpemos quem na realidade quer nos
ajudar.
Mas tem uma outra voz que quer direcionar voce em 2014. É a voz de Deus. Ele
diz para voce assim: Eu sei os planos que tenho para voce, planos de lhe
abençoar e não de lhe maltratar, planos de caminhar com voce, apontando os
melhores caminhos, para que seus alvos sejam atingidos, planos de lhe dar um
futuro e uma esperança. Deus continua lhe dizendo assim: Eu tambem sei que o
seu 2013 foi difícil, Eu via as dificuldades que voce enfrentava, mas quero
lembrá-lo que voce não estava sozinho(a) , Eu estava lá com voce, por isso não
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CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO

Video Inicial
Música Congregacional

Ministérios AMAC & de Multimídia
Grupo Vocal, Instrumental & Congregação

COMUNICAÇÕES

Salvador Bendito - 340 HCC
Oração
Boas-Vindas
Comunicações
Música Congregacional

João Rubens Soares
Nélio de Almeida Chaves
Nélio de Almeida Chaves
Grupo Vocal, Instrumental & Congregação
Casa De Deus

Momento de Intercessão
Danila Pinheiro Chaves
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos
Nélio de Almeida Chaves
Música Instrumental
Piano
Gratidão e Dedicação
Membro da Congregação
Música Congregacional
Grupo Vocal, Instrumental & Congregação
Video Ilustrativo
Ministérios AMAC & Multimídia
“You Are a New Creation”
Música Congregacional

Mensagem

Grupo Vocal, Intrumental & Congregação

Crer E Observar - 465 HCC
Os Sonhos De Deus
Pr. Aloísio Campanha

“UM RECADO DO INIMIGO E UMA RESPOSTA DE DEUS”
Palavras Finais
Oração e Benção
Video Final

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
inistérios AMAC & Multimídia
“The Work Of Christmas Begin”

PIANO
Jocilene Ayres
BATERIA
Kevin Chan
VOCAL
Danila Pinheiro Chaves
Jocilene Ayres
Nélio de Almeida Chaves
Pollyanna Soares

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
Oremos pela família Machado
Oremos por aquele que estão se integrando a LIBER/NY
CULTO DE VIGILIA
Não perca a oportunidade de estarmos juntos no último culto de
2013. Como sempre serão momentos preciosos quando
estaremos agradecendo o que atingimos este ano e rogando as
bençãos de Deus para 2014.
Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeçar e voce terá
esta oportunidade dia 31 de dezembro de 2013 as 10:00pm

