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ANIVERSÁRIANTES: FEVEREIRO
DIA 23 – Selma Campanha
DIA 24 – Samantha Resende Porfirio

New York, 01 de fevereiro de 2015 – Ano X N°05
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020

VISITANTE

Agradecemos sua visita e esperamos tê-los conosco novamente!
ATIVIDADES PERMANENTES

Momento de Oração: Domingo às 5:00 pm
Escola Bíblica Dominical (Adultos e Jovens): 06:00 pm
Culto Dominical: 7:00pm
Culto de Oração e Estudo Bíblico: Quarta-feira 8:00 pm
Ceia Memorial: 1º domingo do mês
Culto Administrativo: trimestral - 2º domingo do mês
Reunião do Conselho Administrativo: 1ª sexta-feira do mês

Continuação do Editorial
04 - Confie na ajuda de Deus e dê glórias a Ele. Davi disse ao gigante: “Voce vem contra mim com
espada, dardo e lança, mas eu vou contra voce em nome do Senhor todo poderoso”. As vezes
confiamos demasiadamente em nossos próprios recursos, mas é Deus que tem a estratégia melhor e
nós não podemos ignorá-lo. Os Seus caminhos são melhor do que os nossos caminhos, as Suas
estratégias são melhores do que as nossas estratégias, os Seus pensamentos são melhores do que os
nossos pensamentos. Quando fazemos as coisas com a permissão do Senhor e temos consciência que
é o nome dele que tem todo o poder, não tem gigante que fica de pé diante de nós. Mas uma coisa é
importante, devemos sempre dar a glória a Ele, porque se não for o Senhor que está do nosso lado
vamos perecer e ser destuido pelo gigante e parar de sonhar.
Por isso, nesse dia, seja qual for o gigante que está diante de voce, ou seja qual a situação,
ou pessoa, que quer destruir o seu sonho, saiba que maior é aquele que lhe dá as
ferramentas e que está contigo do que o gigante ou pessoa que quer lhe tirar a paz.
.

Que o Senhor nos abençoe.

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

VENCENDO OS GIGANTES …
“Você vem contra mim com espada, lança e dardo. Mas eu vou contra você em nome
do SENHOR Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou.46Hoje mesmo
o SENHOR Deus entregará você nas minhas mãos; eu o vencerei e cortarei a sua cabeça. E darei os
corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que
o povo de Israel tem um Deus.” 1 Samuel 17:45-46
Como voce pode vencer os gigantes que impedem voce de ser a pessoa que Deus quer que voce seja?
Como voce enfrenta as pessoas que querem destruir os seus sonhos?
Se voce quer ser uma pessoa que encara os gigantes com fé, uma pessoa que , com determinação, vai
lançar fora todo o medo e que não quer parar de correr para a concretização dos seus sonhos, voce
precisa de tomar algumas atitudes, como Davi tomou quando do encontro com Golias.
1) Lembre-se de como Deus o ajudou no passado. Davi lembrou de como Deus o havia
livrado da boca do leão e do urso e que tambem o livraria daquele filisteu. Quando
voce lembra dos livramentos que Deus o deu no passado, isso lhe dá coragem para
encarar os gigantes que se apresentam, isso lhe dá fé para continuar sonhando. Por
isso é importante trazer a memória o que dá futuro e esperança. Temos um leão para
matar a cada dia, mas o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre.
2) Use as ferramentas que Deus colocou em suas mãos. Davi usou as ferramentas que
Deus colocou nas mãos dele. Saul queria que Davi usasse a sua armadura e Davi disse
a ele que não estava acostumado com aquele tipo de coisa e pegou cinco pedras e
colocou em um lugar que ele conhecia bem – o embornal do pastor. Então use as
ferramentas que lhe são peculiares, que voce está acostumado, que voce vai manejar
bem. Não espere pelas coisas que voce ainda não tem como dinheiro, educação ou
conexões, mas concentre nos recursos que Deus lhe deu. Não viva das experiências
alheias, mas tenha a sua própria experiência.
3) Ignore os destruidores de sonhos. Os irmãos de Davi foram contra a atitude dele,
assim como os irmãos de José foram contra os seus sonhos. Irmãos de Davi e de José
tem aos montes por aí, mas se dermos atenção a eles , vamos para longe das
ferramentas para continuar sonhando e destuir os nossos gigantes. Em vez de
escutar essas pessoas foque na graça de Deus, em Sua provisão, no poder e na
segurança que Ele nos dá.

Abraço forte,

Pr. Aloísio Campanha

Continuação na página 04

Comunicações

Culto de Louvor e Adoração

AGENDA DE ORAÇÃO

Video Countdown & Video de Abertura Ministérios AMAC & de Multimídia
Músicas Congregacionais
Vocal, Instrumental & Congregação

SEGUNDA-FEIRA: Ministério Pastoral
e Família Pastoral

Os Que Confiam No Senhor
Boas-Vindas & Comunicações
Músicas Congregacionais

TERÇA-FEIRA: Diretoria da Liber NY
e Ministério de Artes Culinárias

Stephanie Campanha
Vocal, Instrumental & Congregação

QUARTA-FEIRA: Ministério de Louvor e Adoração
e Ministério de Jovens e Adolescentes

Forever Reign
Sinking Deep

QUINTA-FEIRA: Famílias de Nossa Igreja
e Visitantes

Filme

Tiago Rocha

Testemunho

Tiago Rocha

Música Congregacional

SEXTA-FEIRA: Ministério de Finanças
e Ministério de Mulheres
SÁBADO: Enfermos & Ministério de Criancas

Vocal, Instrumental & Congregação

DOMINGO: Ministério de Oração
e Famílias da Igreja

Rompendo Em Fé
Celebração da Ceia Memorial

Pr. Aloísio Campanha

Dedicação De Vidas, Bens e Talentos
Pr. Aloísio Campanha
Música Congregacional
Vocal, Instrumental & Congregação
We Believe
Oração Final e Benção
Música Final

VOCAL: , Meyre Ellen Nunes Gomes, Pollyanna Soares
VIOLÃO: Kevin Chan João Rubens Soares
SOM: Kevin Chan
PROJEÇÃO: Anthony Soares

Pr. Aloísio Campanha
Violão
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Dia
Dia
Dia
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–

LEITURA BÍBLICA DA SEMANA
FEVEREIRO
Ex.19;16-21.21, Mt.23.13-39,Sl.28, Pv. 7.1-5
Ex.21.22-23.13, Mt.24.1-28, Sl.29.1-11, Pv.7.6-23
Ex.23.14-25.40, Mt.24.29-51, Sl.30.1-12, Pv.7.24-27
Ex.26.1 – 27.21,Mt.25.1-30, Sl.31.1-8,Pv.8.1-11
Ex.28.1-43, Mt.25.31-26.16, Sl.31.9-18, Pv.8.14-14
Êx.29.1-30.10, Mt.26.17-35, Sl.31.19-24, Pv. 8.15-21
Êx.30.11-31.18, Mt.26.36-68, Sl.31.1-11, Pv.8.22-31

CHÁ DE BEBÊ E ANIVERSÁRIO: Nélio e Danila, convidam toda a igreja a celebrarem com
eles a preparação da chegada de seu 2o bebê e também o 2o aniversário de Nélio Jr.
DATA: 28 de fevereiro de 2015
HORÁRIO: 5pm
LOCAL: Fellowship Hall da LiberNY
IMPORTANTE: Danila pede que sua presença seja confirmada através de telefone, email ou
Facebook: (347) 730-2139/danila 53@hotmail.com/Facebook: Procurar “Danila Pinheiro
Chaves”
Reunião do Conselhos Administrativo, 06 de fevereiro 2015, 8:00pm na Igreja.
Se voce deseja participar da festa do amor e amizade 14/fev/2015 que os jovens estão
programando, procure a Stephanie Campanha ainda hoje.
CÂNTICOS & HINOS: Se você gostaria de sugerir algum HINO ou CÂNTICO para que seja
cantado ou ensinado à nossa igreja, por gentileza, escreva para a Ministra de Música,
Adoração e Artes, Jocilene Ayres, passando o nome da música e/ou algum
video: jo@libertyny.org ou se preferir, pode enviar MENSAGEM pelo Facebook (Jocilene
Ayres)

