ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO
Dia
Dia
Dia
Dia
Dla
Dia

02
03
04
05
10
14

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

ESCALA DE SERVIÇO
Domingo
Projeção
Recepção
Som

Hoje
Anthony Soares
João Rubens Soares
Kevin Chan

Próximo
Anthony Soares
Jerusa Soares
Kevin Chan

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.
A nossa EBD está de férias até o
primeiro domingo de setembro mas, nem
por isso devemos deixar de ler a nossa
Bíblia e estar presente as demais
atividades. É um tempo de reflexão e de
preparo para voltarmos com toda força.

Editorial – Continuaçāo
Se na copa o juiz tem o controle e apita o que é certo e errado, na família o pai
assume essa responsabilidade e tambem é observado pelos demais membros da
mesma. Mas em ambos , tanto no jogo de futebol como na família o Juiz maior é
Jesus Cristo, e Ele apita as nossas faltas e nos mostra um caminho mais
excelente. O Justo juiz está de braços abertos para nos receber e celebrar
conosco. Então não podemos colocá-lo para escanteio ou ficar impedido, porque
se derrubarmos os nosss familiares dentro da área é penalti e temos que lembrar
que cada gol faz muita diferença, então que os marquemos nos lugares certos.
Forte abraço,
Pr. Aloísio

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 22 de junho de 2014 – Ano XI Nº25
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020
www.LiberdadeNY.org
facebook.com/LiberdadeNY
Pr. Aloísio Luz Campanha

A COPA DO MUNDO DE FUTEBOL E A FAMÍLIA.
Sem dúvida alguma o assunto do momento é a copa do mundo de futebol que
acontece na Brasil . Principalmente em nós brasileiros, nasce um sentimento de
conquista, de celebração, tanto que enfeitamos as nossas casas, as ruas,
vestimos a camisa da seleção e torcemos como que estivéssemos jogando junto
com o time. Como somos milhões de tecnicos, escalamos a nossa seleção, damos
opiniões do esquema tático e quando as coisas não vão bem, quase que temos
um “piri-paco”.
Também é bom ver como o esporte une as nações. Tanta cultura diferente em
busca de um só objetivo: ser campeão. Para conseguir isso é necessário ter um
domínio muito bom, uma técnica apurada , dedicação e concentração total e não
podemos esquever de uma coisa muito importante: é necessário conhecer a
individualidade e potencial de cada companheiro e tambem procurar saber o
máximo de informações sobre o adversário.
Muitos estão reclamando da bola e dizem que ela é leve, que desliza muito, que é
difícil de controlar, etc... , mas a verdade é que vai ser a mesma para todos.
Família sempre foi o assunto no mundo, porque a vivenciamos todos os dias de
nossa existência. Alguns a tratam com indiferença, outros dão o maior valor e
vestem a camisa, sabedores da importância da mesma. Como na copa do mundo
que acontece de quatro em quatro anos, algumas famílias tem encontros até
anuais para rever, abraçar, consolar, edificar e celebrar uns com os outros.
Família é o que nos une, pelo menos deveria ser assim. E dentro desta família
todos buscam o mesmo ideal: ser feliz. Para conseguirmos isso é importante ser
um tipo de gente que produz o equilibrio necessário dentro de nossa família.
Procurar saber a individualidade e potencial de cada um, e valorizá-los ,vai
promover edificação e escrever capítulos de vitórias dentro de um campo onde o
adversário está sempre pronto para contra-atacar e nos derrubar. Por isso é
importante saber sobre esse adversário que quer bloquear essa felicidade no lar.
Mas, usando a técnica correta – a oração e nos preparando com a Palavra de
Deus, o adversário já está derrotado, porque a garantia que temos é que não
vamos jogar em um time perdedor.
segue na página 04

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Video Countdown
Música Congregacional

Ministérios AMAC & Multimídia
Piano, Grupo Vocal & Congregação

CANTAREI TEU AMOR PRA SEMPRE
Oração
Boas-Vindas
Comunicações

Jerusa Soares
Nélio de Almeida Chaves
Nélio de Almeida Chaves

Música Congregacional

Grupo Vocal, Instrumental & Congregação

FIRME NAS PROMESSAS
ABOVE ALL
O ESPIRITO DE DEUS ESTA AQUI
Momento de Intercessão pelas Famílias
Mensagem

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha

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

A COPA DO MUNDO DE FUTEBOL E A FAMÍLIA

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos
Nélio de Almeida Chaves
Música Congregacional
Grupo Vocal, Instrumental & Congregação
GRANDE É O SENHOR
Oração de Gratidão e Dedicação
Palavras Finais & Benção
Música Final

Membro da Congregação
Pr. Aloísio Campanha
Piano

VOCAL: Danila Pinheiro Chaves, Jocilene Ayres Malas, Nélio de Almeida
Chaves, Pollyanna Soares
VIOLÃO: João Rubens Soares
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.

COPA DO MUNDO 2014
A bola rolou e a festa já começou,
continue na torcida conosco.Segunda tem
mais. Aguenta coração.
23/06: 4pm - Brasil x Camaroes

PRÓXIMO DOMINGO
No próximo Domingo teremos o segundo culto realizado pelo
Ministerio de Jovens. Mais uma vez o culto será totalmente em
ingles. Participe e traga seus amigos.
Os jovens estão programando um passeio ao Six Flags. Fique
atento para mais informações!

