ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO
Dia
Dia
Dia
Dia
Dla

02
03
04
05
10

– Neide Resende Porfirio
– Karla Cristina de Oliveira
– Anthony Pinto Soares
- Danila Pinheiro-Chaves
– Geovana

“Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.” 2 Coríntios 3:17

ESCALA DE SERVIÇO
Domingo
Hoje
Próximo
Projeção
Anthony Soares
Anthony Soares
Recepção
Lidia Krumennauer
João Rubens Soares
Som
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 – a cada dois meses
Reunião do Conselho Administrativo – Primeira sexta-feira do mes.
ESCOLA BIBLICADOMINICAL - ADULTOS
Hoje estamos iniciando a série A EQUIPE DE JESUS.
Neste trimestre, estudaremos a iniciativa de Jesus em
compor sua equipe, o ensino da liderança estratégica e
a
biografia
dos
doze
apóstolos
com
suas
particularidades. A simples leitura dessas lições nos
mostrará que no Reino de Deus todos nós somos úteis
e temos valor, pois Ele usa aqueles que desejam serviLo com integridade de vida.

Editorial – Continuaçāo
“boca do Senhor”? Isso quer dizer que o Senhor está perto e quer usar o nosso
vocabulário para que a vontade dele prevaleça e traga cura as almas.
Por ultimo, devemos considerar que a palavra pode ser dita através de um abraço
sincero e de um olhar amigo, porque esse olhar dá alegria ao coraçāo , porque
esse abraço abre o caminho para a reconciliação. Quando assim procedemos , é
porque estamos dispostos a trilhar um caminho que nos conduz a sabedoria e o
temor do Senhor ensina esse caminho e a humildade precede a honra.
A Deus toda a glória.
Abraço forte,

Pr. Aloísio Campanha

New York 01 de junho de 2014 – Ano XI Nº22
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020
www.LiberdadeNY.org
facebook.com/LiberdadeNY
Pr. Aloísio Luz Campanha

A SABEDORIA INSTRUI SOBRE EMOÇÕES CORRETAS E A FORMA CERTA
DE VIVER
Provérbios 15
O uso das palavras corretas é uma arte que estamos perdendo o hábito de usar.
Quando uma palavra é usada corretamente isso traz sentido a conversa e
tambem direciona. Quando uma palavra é usada de forma errada pode trazer
confusão e até provocar inimizades.
Sabemos que algumas palavras tem sentido duplo e por isso causam confusão na
hora do entendimento, mas a forma como é dita é que vai fazer toda a diferença
para quem esta ouvindo. Concordo que às vezes, mesmo dita corretamente, é
entendida de forma errada, mas por isso que quando há amor em nossas
palavras, elas se tornam em árvores de vida.
Tenho afirmado tambem que não é pelo multiplicar de nossas palavras que
seremos ouvidos e entendidos, mas pela atitude do nosso coraçāo. Não é o
vocabulário vasto que possamos ter, mas o tanto que estamos dispostos a
praticar daquilo que sabemos e falamos.
E o Eterno ama a quem assim procede. Quando há alegria no diálogo construtivo,
quando há leveza nas palavras que conduz a resposta, quando as emoções são
equilibradas porque a palavra branda desviou o furor. Quando oramos o Senhor
tem prazer na nossa oração, porque estamos perseguindo a bondade, através da
procura no uso correto das palavras.
Quando consideramos as consequências pelo uso indevido de palavras, isso
mostra que consideramos o próximo e sabemos que podemos ferí-lo e até
destruí-lo com uma palavra. É como um “murro”que sai de dentro de nossa boca
e “nocauteia” aquele a quem estamos dirigindo tais palavras. É sábio não tomar
decisões na hora da raiva e mágoa, e eu diria, que não falar muito tembem nessa
hora é prudente, porque nos tornamos escravos daquilo que dizemos, porque o
justo pensa bem antes de responder.
Temos que usar o bom senso na hora de empregar tais palavras. A insensatez
alegra quem não tem bom senso, mas o homem de retidão procede com
entendimento. Quantas vezes voce já ouviu a expressão que voce ou alguem foi
segue na página 04

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Video Countdown
Ministérios AMAC & de Multimídia
Oração
João Rubens Soares
Música Congregacional
Vocal, Instrumental & Congregação
MAS EU SEI EM QUEM TENHO CRIDO - 447 HCC
Boas-Vindas e Comunhão
Nélio de Almeida Chaves
Comunicações
Nélio de Almeida Chaves
Música Congregacional
Vocal, Instrumental & Congregação
O PODER DO SANGUE
(Arranjo do Hino 89 CC)
Liberty Kids
Jocilene Ayres
Música Congregacional
Vocal, Instrumental & Congregação
POR MIM MORREU JESUS
Oração pelas Crianças
Pr. Aloísio Campanha
Saída das Crianças
Princesa Manuel
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos
Pr. Aloísio Campanha
Oração de Gratidão e Dedicação
Membro da Congregação
Música Congregacional
Vocal, Instrumental & Congregação
ADORAMOS O CORDEIRO
Mensagem
Pr. Aloísio Campanha
“A SABEDORIA INSTRUI SOBRE EMOÇÕES CORRETAS E A FORMA CERTA
DE VIVER”
Celebração da Ceia Memorial
Pr. Aloísio Campanha
Música Congregacional
Vocal, Instrumental & Congregação
CRISTO JÁ RESSUSCITOU - 135 HCC
(Arranjo: Jocilene Ayres)
Palavras Finais
Pr. Aloísio Campanha
Oração e Benção
Pr. Aloísio Campanha
Música Final
Piano
VOCAL:Danila Pinheiro Chaves, Jocilene Ayres Malas, Nélio de Almeida
Chaves, Pollyanna Soares
PIANO: Jocilene Ayres
BATERIA: Kevin Chan

APOIO TÉCNICO: Sotiris Malas

Atençāo
Todo culto em si é muito importante mas, durante a Leitura Biblica,
Oração e os Momentos Finais do culto procure não se locomover dentro
do salão em respeito ao que esta acontecento , batalhas estão sendo
travadas, esteja atento.

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
Oremos por todas as família da LIBER/NY
Oremos por aquele que estão se integrando a LIBER/NY
ATENÇÃO
Próxima sexta-feira – Reuniāo da Liderança. Se voce é responsável por
algum ministério da igreja deve estar presente.
PRÓXIMO DOMINGO
Culto Administrativo - Este culto acontece para: recebermos todas as
informações do que esta acontecendo administrativamente em nossa
igreja , também para votarmos as orientações, atas e relatórios
apresentados pelo conselho administrativo. Voce é parte entāo esteja
presente.
COPA DO MUNDO 2014
Estaremos transmitindo os jogos da
seleção Brasileira aqui na igreja. Venha e
junte-se a nós na torcida pelo Brasil.
12/06: 2pm - Brasil x Croacia
(começaremos a transmissão com a
Cerimonia de Abertura)
17/06: 3pm – Brasil x Mexico
23/06: 4pm - Brasil x Camaroes

