ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO
DIA 21 – Lídia Lacerda Krummenauer
DIA 21 – Monica Malas
DIA 22 – Meyre Ellen Nunes Gomes
DIA 25 – Douglas Lacerda Parreira
DIA 25 – Nilton Zuckerman
DIA 26 – Kevin J. Chan
DIA 31 – Casamento – Nathalia e Douglas

VISITANTE
Agradecemos sua visita e esperamos tê-los conosco novamente!
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

EBD
Livro de Neemias tratando do assunto:
Principios para o sucesso no capítulo 3. Este
texto fala da estratégia usada na construção
dos muros de Jerusalem.Todos deviam estar
juntos trabalhando. Todos precisavam uns
dos outros, e eles sabiam disso,
UMA NOVA OPÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO: DOAÇÕES ON-LINE
Acesse o link ainda hoje, confira e…CONTRIBUA SEGUNDO PROPUSER SEU CORAÇÃO!
LiberdadeNY.org/donation

New York, 02 de janeiro de 2016 – Ano XI N°01
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020
www.LiberdadeNY.org
facebook.com/LiberdadeNY
Pr. Aloísio Campanha

OS PLANOS DE DEUS
"Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz, e não de mal,
para vos dar uma esperança e um futuro". Jeremias 29:11
Você pode estar vivendo alguns porques nesse momento. Porque não tenho paz interior?
Porque não encontro a pessoa amada? Porquê não tenho paz dentro do meu lar? Porquê as
coisas não acontecem em minha vida? Porquê? Porquê? Te digo que as respostas se
encontram no tipo de plano que você segue. Quando insistimos nos nossos planos, as
chances de sermos bem sucedidos se baseia na incerteza, o que é viver em constante risco.
Tiago diz: "E agora, vós que dizeis: Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos
um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O
que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e logo se desvanece. Em
lugar disso, devíeis dizer: Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou
aquilo". Tiago 4:13-15. O apóstolo está dizendo entre outras coisas que a vida é muito curta
e que se quisermos ver as coisas acontecerem, temos que depender dos planos de
Deus. "Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso haveria coisa
demasiadamente difícil para mim". Jeremias 32:27. Não existe dificuldade para os planos
de Deus.
Independente do que te aflige nesse momento, o plano de Deus tem o objetivo de te tornar
uma pessoa feliz. "Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de
paz, e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro". Jeremias 29:11. O plano
de Deus sempre irá te levar a finais felizes, mesmo que o meio utilizado, não seja o mais
agradável.
E a condição para que isso aconteça, é permitir que Ele renove a sua mente: "E não vos
conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso
entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de
Deus". Romanos 12:2.
Outro fator importante, é conhecermos os planos que Deus estabeleceu para nós. Uma
forma de fazer isso, é entendendo que aquilo que você mais gosta de fazer, é aquilo que
você mais ama, e o que você mais ama, faz parte do que Deus planejou para sua vida. Não
adianta ter uma multidão de planos se estes não forem os que Deus fez para você. É
necessário identificar o plano correto, pois este se confirmará trazendo realização."Muitos
são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que
permanecerá". Provérbios 19:21.
Termino falando de um plano criado e revelado para toda humanidade, o sacrifício de Jesus.
Um plano que teve inicio após a queda de Adão e Eva no paraíso, e levou milhares de anos
para ser executado na Cruz do Calvário. Não existe plano mais importante que Deus tenha
feito. Fala de reconciliação com Ele, fala da salvação da nossa alma, fala da vida
eterna."Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para
que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna". João 3:16. Lembrese, os planos de Deus são planos de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um
futuro.

Pr. Aloisio Campanha

Culto de Louvor e Adoração
Video Countdown
Música Congregacional

*MIAMA & de Multimídia
Grupo Vocal&Instrumental/Congregação

VINDE, CRISTÃOS, CANTAI - 235 HCC
Oração
Boas-Vindas & Comunicações
Músicas Congregacionais

Pollyanna Soares
Nélio de Almeida Chaves
Grupo Vocal&Instrumental/Congregação

CHORAR E SORRIR COM VOCÊ
HE KNOWS MY NAME
Momento de Intercessão
Música Congregacional

Danila Pinheiro Chaves
Grupo Vocal&Instrumental/Congregação

“OS PLANOS DE DEUS”

CÉU, LINDO CÉU! - 580 HCC

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

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

Pr. Aloísio Campanha

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos
Pr. Aloísio Campanha
Música Congregacional
Grupo Vocal&Instrumental/Congregação
Palavras Finais
Oração Final
Música Final

AGENDA DE ORAÇÃO

QUINTA-FEIRA: Famílias de Nossa Igreja
e Visitantes

SER RECONHECIDO POR DEUS
MARCA DE CRISTO
OS SONHOSDE DEUS
Mensagem

Comunicações

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Piano

VOCAL: Danila Pinheiro Chaves, Jocilene Ayres Malas, Nélio de Almeida
Chaves, Pollyanna Soares
PIANO: Jocilene Ayres Malas
VIOLÃO: Joao Rubens
BATERIA : Kevin Chan
SOM: kevin Chan
PROJEÇÃO: Anthony Soares

DOMINGO: Ministério de Oração,
Famílias da Igreja e
Brasil

PROGRAMAÇÃO DE JANEIRO
Alem da atividades normais da igreja teremos nos:
Dias 6 quarta-feira e 10 domingo –
Felipe e Aline Missionários da JOCUM
estarão conosco. Vamos participar com
eles será de grande bençãos para cada
de nós.
Dia 24 – Pr.Jose Junior Chacara , pastor
da Igreja Batista Central de Vila da
Penha – Rio de Janeiro. Não podemos
perder as bênçãs que Deus tem preparado para nós em 2016.

