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ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO
30/8 – Sofia G. de Oliviera ‐ hoje
03 – Casamento – Alberto e Lecir Siqueira
04 – Evanise Chan
10 – Pollyanna Pinto Soares
16 – Anderson dos Santos
21 – Edesio Brasil
21 – Rosilene Rodrigues
27 – Maria Luci Scaramuzzi

New York, 30de agosto 2015 – Ano X N°35
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020
www.LiberdadeNY.org
facebook.com/LiberdadeNY
Pr. Aloísio Campanha

VISITANTE

Agradecemos sua visita e esperamos tê-los conosco novamente!

Os pacificadores, filhos de Deus
Bem‐aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus Mateus 5:9

ATIVIDADES PERMANENTES
Escola Bíblica Dominical (Adultos e Jovens): 2:15 pm
Culto Dominical: 1:00pm
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
CONFRATERNIZAÇÃO
Agrademos a todos os irmãos que tem cooperado para que esse
momento aconteça dominicalmente e tambem as quartas-feiras. Que o
Senhor cubra a cada uma com as suas mais escolhidas bençãos."
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre
abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão
no Senhor". 1 Coríntios 15:58
Editorial continuação

Serão chamados filhos de Deus:
Filhos de Deus, há quem pense ‐erroneamente‐ que todo o humano é filhos de Deus, mas
na verdade todos somos criaturas de Deus, para ter o "estatuto" de filhos de Deus temos
de receber Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente salvador das nossas vidas:
Mas, a todos quantos o receberam*, deu‐lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
aos que crêem no seu nome;
Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do
homem, mas de Deus João 1:12‐13.*receberam a Jesus Cristo.
Ou seja aquele que se reconciliou com Deus, recebeu a paz de Deus, testifica e proclama
o evangelho da paz é filho de Deus.
Abraço forte
Pr. Aloísio Campanha

A sétima das bem‐aventuranças.
As Sagradas Escrituras começam com paz no Jardim do Éden e terminam com a paz na
vida eterna. O pecado do homem interrompeu essa paz no Jardim do Éden. E na cruz Jesus
Cristo morreu para se tornar a nossa paz e um dia, Ele virá para estabelecer o seu Reino de
paz.
Os pacificadores:
Quem são os pacificadores?
Os pacificadores são aqueles que procuram estabelecer a paz, mas que paz é esta?
Deixo‐vos a paz, a minha paz vos dou; não vo‐la dou como o mundo a dá. Não se turbe o
vosso coração, nem se atemorize. João 14:27
A paz dos evangelhos não significa tréguas, não é uma paz exterior e aparente, não é uma
"guerra fria", é uma paz completa, uma paz que não só acaba com contendas mas
reconcilia, que destrói totalmente inimizades.
Para que essa paz realmente exista têm que existir dois pontos, primeiro a paz interior e
depois a exterior, se nós não temos paz interior como podemos promover paz exterior ou
pacificar?
Não podemos, primeiro temos de ter uma paz interior, essa paz vem pela reconciliação
com Deus, e é dessa reconciliação com Deus que surge então um novo ser ‐ filho de
Deus‐ pacificador.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os
vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7
É essa reconciliação com Deus ‐através de Jesus Cristo‐ que fará descer sobre nós a paz de
Deus, sem a qual não podemos ter paz e ser pacificadores, sem a intervenção direta de
Deus sobre as nossas vidas jamais conseguiremos ser realmente pacificadores.
Não somos pacificadores para ser filhos de Deus, mas somos pacificadores porque somos
filhos de Deus:
Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus
preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10
Pacificadores são aqueles que se reconciliaram com Deus, receberam a paz de Deus, que
aspiram a viver em paz com todos os homens, promovem a paz entre os homens e Deus e
entre eles mesmos, são aqueles que proclamam o evangelho da paz.
Continuação pagina 04

Culto de Louvor e Adoração

Comunicações
AGENDA DE ORAÇÃO

“Venham! Adoremos
prostrados e ajoelhemos
diante do Senhor, o nosso
Criador;
pois ele é o nosso Deus, e nós
somos o povo do seu
pastoreio, o rebanho que ele
conduz. Hoje, se vocês
ouvirem a sua voz,
não endureçam o coração…”
Salmos 95:6-8a

SEGUNDA‐FEIRA: Ministério Pastoral
e Família Pastoral
TERÇA‐FEIRA: Diretoria da Liber NY
e Ministério de Artes Culinárias
QUARTA‐FEIRA: Ministério de Louvor e Adoração
e Ministério de Jovens e Adolescentes
QUINTA‐FEIRA: Famílias de Nossa Igreja
e Visitantes
SEXTA‐FEIRA: Ministério de Finanças
e Ministério de Mulheres
SÁBADO: Enfermos & Ministério de Criancas
DOMINGO: Ministério de Oração
e Famílias da Igreja

LEITURA BÍBLICA DA SEMANA
AGOSTO
Dia 31 – II Co. 4.13 – 5.10, Jó 33.11-33, Pv.22.13
SETEMBRO
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

01
02
03
04
05
06

–
–
–
–
–
–

II Co. 5.11 - 21, Jó 34.1-16, Pv.22.14
Ec. 1.1–3.22,II Co.6.1-13 Jó 34.17-37. Pv.22.15
Ec. 4.1-6,12,II Co. 6.14-7.7, Jó 35.1-8., Pv.22.16
Ec.7.1-9.18,II Co.7.8-16, Jó 35.9-16, Pv.22.17-19
Ec.10.1-12-.14,II Co.8.1-15, Jó 36.1-20 , Pv.22.20-21
Ca.1. -4.16,II Co. 8.16-24, Jó 36.21-33, Pv.22.22-23
EBD
Hoje estaremos terminando a ultima licao da
serie Tratando as Emoções da Família.
Agradeccemos a todos que participaram
conosco neste periodo e pedimos a Deus que
continuem firme para o novo projeto

