ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO
Dia
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11
11
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13
15
16
21
28
30
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Kevin Siqueira
Sirlei
Jocilene Ayres Malas
Maria de Fátima Borges (NJ)
Nathalia Boroni Soares
Angela Babo Nelio de Almeida Chaves
Aniversario de casamento – Ana e Carlos
Claudia de Mirande Barbosa

“Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.” 2 Coríntios 3:17
New York 06de julho de 2014 – Ano XI Nº27

ESCALA DE SERVIÇO
Domingo
Projeção
Recepção
Som

Hoje
Anthony Soares
João Rubens Soares
Kevin Chan

68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020

Próximo
Anthony Soares
Lidia Krumennauer
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
Unidos para celebrar e praticar a fé sem perseguição. Um preço alto foi pago para
isso. O que gozamos hoje foi porque alguem estava disposto a pagar o preço.
Hoje os Estados Unidos da América e os demais países ao redor do mundo não
vivem essa liberdade, porque estão tirando Deus e a celebração da fé de seus
ideais, de suas escolas, de suas repartições públicas e de seus lares.
Não temos a opressão dos tiranos, a loucura dos ditadores e nenhum tipo de
perseguição, mas por onde andamos podemos perceber a prisão que as drogas
trazem, o calabouço que a bebida joga a alma humana e as grades que a
prostituição impõe ao ser humano. Isso porque , na busca do novo mundo, a
prioridade não é GOD, mas o GOLD.
Que esta nação e demais ao redor do mundo, voltem o seu olhar para Cristo,
aquele que “quando liberta, verdadeiramente voce se torna livre”
Forte abraço,

Pr. Aloísio Campanha

www.LiberdadeNY.org
facebook.com/LiberdadeNY
Pr. Aloísio Luz Campanha

AMÉRICA – UM PAÍS FUNDADO NA BUSCA POR LIBERDADE RELIGIOSA
“Bem aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele
escolheu como Sua herança”
Salmo 33:12
A busca por liberdade é um dos grandes anseios da alma humana. Ninguem gosta
de sentir-se preso. A liberdade traz alegria, traz propósito , traz definição ,
quando é vivida de uma forma apropriada, quando não é confundida com
“libertinagem”.
Uma das primeiras coisas que os pioneiros procuravam quando vieram para os
Estados Unidos da América era a liberdade religiosa. As outras nações, a maior
parte delas, vieram a existir pela conquista que foi fruto do egoismo e da
ambição. Mas a busca por Deus e não por ouro é que gerou o nascimento dos
Estados Unidos da América.
Em 1620 as almas que estavam navegando no Mayflower corriam da tirania e da
opressão. No compartimento deste navio, foi onde eles proclamaram que
estavam vindo para uma nova terra “para a glória de Deus e a expansão da
fé cristã”.
Nas primeiras colônias o primeiro prédio público a ser construído foi uma igreja e
o primeiro ajuntamento foi um culto ao Deus vivo. Quando vinha o momento
difícil era na igreja que eles se ajuntavam para pedir a ajuda de Deus. Quando
vinha a bonança e a colheita era abundante, era na igreja que eles se ajuntavam
para dar graças a Deus.
Em 1643 quando mais e mais pessoas chegaram a essa nova terra, eles se
ajuntaram e formaram a “New England Confederation”. Eles escreveram uma
constituição, a primeira escrita no novo mundo, que começava com essas
palavras: “Embora viemos a estas partes com um, e o mesmo fim, decidimos
avançar e proclamar o reino de nosso Senhor Jesus Cristo e de celebrar a
liberdade que o evangelho traz em pureza de alma”.
Esses foram os pais espirituais da América. Eles vieram para as praias dos
Estados

segue na página 04

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO

Video Countdown
Música Congregacional

Ministérios AMAC & Multimídia
Piano, Grupo Vocal & Congregação

TU ÉS BOM/YOU ARE GOOD
Oração
Boas-Vindas
Comunicações
Hino Nacional Americano

Joao Rubens Soares
Nélio de Almeida Chaves
Nélio de Almeida Chaves
Meyre Ellen Nunes Gomes

THE STAR-SPANGLED BANNER
Momento de Intercessão pelos EUA
Pr. Aloísio Campanha
Música Congregacional
Grupo Vocal, Instrumental & Congregação
SEJA ENGRANDECIDO
EM ESPÍRITO, EM VERDADE
HOJE LIVRE SOU
Mensagem

Pr. Aloísio Campanha
A DEPENDÊNCIA QUE CAUSA LIBERDADE

Celebracao da Ceia Memorial
Pr. Aloísio Campanha
Música
Instrumental
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos
Pr. Aloisio Campanha
Música Congregacional
Grupo Vocal, Instrumental & Congregação
A DEUS DEMOS GLÓRIA – 228 HCC
Oração de Gratidão e Dedicação
Palavras Finais & Benção
Música Final

Membro da Congregação
Pr. Aloísio Campanha
Piano

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

COPA DO MUNDO 2014
Ja estamos na Semi-Final. So faltam dois
jogos. Continue na torcida conosco.Terça
tem mais. Aguenta coração.
09/07 : 4pm - Brasil x Alemanha

VOCAL: Danila Pinheiro Chaves, Nélio de Almeida Chaves, Pollyanna
Soares
VIOLÃO: João Rubens Soares
BATERIA: Kevin Chan

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.

Os jovens estão programando um
passeio ao Six Flags. Fiquem
atentos para mais informações!

