ANIVERSARIANTES DO MÊS DE FEVEREIRO
DIA 17 – Casamento – Evanise e Chan
DIA 23 – Selma Campanha
DIA 24 – Samantha Resende Porfirio

Domingo
Projeção
Recepção
Som

ESCALA DE SERVIÇO

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

ATIVIDADES PERMANENTES

Momento de Oração 05:00 pm
Escola Bíblica Dominical –- Adultos e Jovens– 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 (proximo domingo)
Reunião do Conselho Administrativo – Primeira sexta-feira do
mes

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!
BIBLE SCHOOL
Nao perca a proxima serie de estudos do Grupo De Jovens da LiberNY: “The
Explicit Gospel” by Matt Chandler. Venha estudar a Palavra de Deus conosco.
Fique atento aos novos horarios da EBD.
E a série de estudos dos Adultos tem como título Ministério Cristão –
Responsabilidade e privilégio de todos os servos de Deus
Continuacao da pagina 01
É claro, que alem de falarmos, devemos sempre alertar para o fato de que cada
um de nós possui um desafio missionário. Ou seja, como ouvimos ontem, temos
um Campo missionário, onde precisamos atuar.
Uma família com o coração em missões torna-se ainda mais fortalecida e
envolvida nas coisas concernentes ao Reino de Deus e ao Corpo de Cristo, a
Igreja.
Que Aquele que tinha um único Filho e fez dele um missionário nos abençoe.
Abraço forte.

Pr. Aloisio Campanha

“Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.” 2 Coríntios 3:17
New York, 09 de fevereiro de 2014 – Ano XI Nº06
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020
www.LiberdadeNY.org
facebook.com/LiberdadeNY
Pr. Aloísio Luz Campanha

FAMÍLIAS SAUDÁVEIS SE TORNAM EXEMPLO NO AMOR POR
MISSÕES
"Se com a tua boca, confessares Jesus como Senhor, e com o teu coração creres
que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se
crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a
Escritura diz: Todo aquele que nele crê, não será confundido. Pois não há
distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico
para com todos os que o invocam.Porque: Todo aquele que invocar o nome do
Senhor será salvo. Como porém invocarão aquele a quem não creram? E como
crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue?
E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são
os pés dos que anunciam coisas boas". Romanos 10:9-15
O interesse pela obra missionária deve começar no lar. O texto de Paulo, acima,
deixa claro que a pregação do Evangelho, para alcançar aqueles que devem ouvir
para crer, só se efetiva por meio dos pés daqueles que proclamam as boasnovas.
Esses pés missionários começam a ser valorizados no lar. Nossos filhos devem
ser ensinados a amar missões, a orar pelos missionários e a contribuir com a
expansão do evangelho na nossa nação e no mundo.
Uma boa maneira de fazer isso, é aproveitar os cultos domésticos ou os
momentos de devoção em família, dentro do contexto específico e na realidade
de cada lar. Nessas ocasiões propícias, palavras explicativas sobre o que os
missionários estam fazendo, orações específicas sobre uma situação que um
missionário está passando, levantar uma oferta em família para o sustendo de
missionários que a igreja está envolvida. Contar histórias de missionários ao
redor do mundo e que fizeram diferença no contexto onde eles estavam. Lembrome de quando eu ouvia de Guilherme Carey, de Livingston, de tantos outros que
eu ficava impressionado com a coragem desses homens. Em vez de super-man,
homem-aranha, estes sim eram os meus verdadeiros super-heróis. De quem os
nosso filhos tem ouvido dentro de nossos lares?

Conutinua na pagina 04

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Video Countdown

Ministérios AMAC & de Multimídia

Oração

FAÇA DA ORAÇÃO UM HÁBITO

Nélio de Almeida Chaves

Música Congregacional

Vocal, Instrumental & Congregação

A CIDADE IRÁ TRANSFORMAR-SE - 555 HCC
Boas-Vindas

Nélio de Almeida Chaves

Música Congregacional
Liberty Kid’s

Vocal, Instrumental & Congregação
FAMÍLIA

Jocilene Ayres Malas

“KID’S & MISSIONS”
Oração Pelas Crianças
Video Sobre Missões

Pr. Aloísio Campanha
Ministérios de Missões e de Multimídia

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos

Pr. Aloísio Campanha

Oração de Agradecimento e Consagração

Pr. Aloísio Campanha

Música Congregacional
Mensagem

Vocal, Instrumental & Congregação
SONDA-ME, USA-ME

Eliel Pinheiro

“MISSÕES URBANAS”
Palavra Final

Pr. Aloísio Campanha

Oração Final e Benção

Pr. Aloísio Campanha

Video Final

COMUNICAÇÕES

Ministérios AMAC & de Multimídia
VOCAL
Danila Pinheiro Chaves
Jocilene Ayres Malas
Nélio de Almeida Chaves
Pollyanna Soares
PIANO
Jocilene Ayres
BATERIA
Kevin Chan

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 por todas as família da LIBER/NY
Oremos por aquele que estão se integrando a LIBER/NY
ENSAIOS DO CORAL: Nossa igreja, juntamente com a Immanuel
Church, estará participando de dois eventos bastante siginificativos na
vida de nossa “sister-church”: O Culto de Despedida do Pr. Bert e o Culto
de Posse do Pr. Dan. ENSAIOS AOS DOMINGOS ÀS 3:30PM.
CULTODE DESPEDIDA: No proximo sabado 15 de feverereiro teremos
o culto de despedida do Pr Bert Vitaliz. Toda igreja esta convidada a
participar deste evento de Louvor e Gratidão pelo trabalho que ele realizou
durante os ministérios que atuou e em especial na Emmanuel Church.
CULTO NA IMMANUEL: Estaremos participando do evento no dia 8 de
março – CULTO DE POSSE DO PASTOR DAN .Alegremo-nos com eles!
Estejam atentos
1.
2.
3.

PRÓXIMAS ATIVIDADES

Aniversario do Nelio Junior 22 de fevereiro de 2014 as 4:00pm
no salão de festa da igreja
Conferencia Encorajamento 27 a 29 de marco de 2014
Chá Evangelístico das Mulheres e dos Homens - 05 de Abril de
2014

