ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

11
11
13
13
15
16
21
28
30

–
–
–
–
–
–
–
–
–

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 19 de julho de 2014 – Ano XI Nº29

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

E esse cessar fogo está exatamente no controle do que falamos, porque nos
tornamos escravos das palavras proferidas por nós . Se não pudermos dizer
algo que edifique, que construa, que coloque para cima, melhor não dizer
nada. O cessar fogo está tambem nas atitudes – se dissemos que amamos a
Deus , devemos amar ao nosso irmão. O cessar fogo esta tambem nos
sentimentos, eles precisam ser genuínos.
Que o Senhor console os familiares das vítimas, os camponeses daquela
região e a cada um de nós.
mesmo propósito.
As respostas virão e o que fazer com elas é que vai fazer toda a diferença.
Assim espero que procedamos, tanto como nação que gosta do futebol,
como povo escolhido de Deus.
Forte abraço,
Pr. Aloísio Campanha

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

UM MÍSSIL CERTEIRO – Tiago 3

A Guerra entre rebeldes ucranianos e o governo de Kiev, pode ter um marco
negativo na história e impactado a vida de várias famílias em diversos países
e principalmente em uma zona rural no leste da Ucrânia. Um avião pode ter
sido atingido por um míssil devido a uma guerra. As pessoas desta região não
estavam no avião mas escutaram o estrondo da explosão , e alguns corpos
adentraram os seus lares vindo do alto.
Fazendo uma analogia deste acontecimento com o nosso dia-a-dia, coloco-me
no lugar desses familiares e camponeses. Os familiares que perderam os seus
entes queridos e os camponeses que viram coisas que nem pensavam que um
dia iriam ver.
E me coloco no lugar porque na guerra travada entre a rebeldia e o
autoritarismo , entre o encarceiramento e o poder, entre o fazer e o querer,
entre o que penso e o que faço, entre o falar e o agir, enfim, entre o bem e
o mal, nós podemos atingir pessoas que não tem nada a ver com essa guerra
e as prejudicar para o resto de suas vidas.
Um míssel pode ser lançado na direção do outro e atingir quem não precisa
ser atingido. Uma bomba pode explodir e matar pessoas que até mesmo
amamos e queremos bem.
Por isso , a cada dia, precisamos medir as consequências. Precisamos olhar o
outro com simpatia , precisamos nos permitir ser corrigidos para poder corrigir
o outro, precisamos ajudar o outro com compaixào, precisamos vibrar e
respeitar o outro como ele quer ser respeitado, precisamos amar, porque não
se conserta ódio com ódio, mas conserta-se o ódio, amando.
Do contrário, por causa das nossas “guerras” continuaremos derrubando o que
esta passando por cima, por baixo e do lado. Vai ser um impacto negativo na
vida de muitas pessoas e uma marca que talvez não precisa de estar na minha
e na sua vida, se decidirmos pelo “cessar fogo”.
segue na página 04

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Video Countdown

COMUNICAÇÕES

Ministérios AMAC & Multimídia

Música Congregacional

Piano, Grupo Vocal & Congregação
EU VEJO A GLÓRIA

Oração
Boas-Vindas

Pr. Aloísio Campanha

Comunicações

Pr. Aloísio Campanha

Música Congregacional

Grupo Vocal, Instrumental & Congregação

OS QUE CONFIAM NO SENHOR
ACLAME AO SENHOR
TU ÉS SOBERANO
Momento de Intercessão

Pr. Aloísio Campanha

Mensagem

Pr. Aloísio Campanha

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
Oremos por todos os que irão viajar neste período de
férias escolares.

UM MÍSSIL CERTEIRO

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos
Música Congregacional

Pr. Aloísio Campanha

Grupo Vocal, Instrumental & Congregação
MARAVILHOSA GRAÇA

Oração de Gratidão e Dedicação

Membro da Congregação

Palavras Finais & Benção
Poslúdio
VOCAL:, Pollyanna Soares, Meyre Ellen N. Gomes
VIOLÃO: João Rubens Soares
BATERIA: Kevin Chan
PROJEÇÃO: Anthony Pinto Soares
PIANO: Meyre Ellen Nunes Gomes

Pr. Aloísio Campanha
Piano

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

