ANIVERSARIANTES DO MÊS DE AGOSTO
02 – Josue Paulo da Silva
06 – Nelio & Danila Chaves (casamento)
11 – Shirlei Zuckerman
12 – Princesa Manoel Santos
12 – Aloisio Campanha Junior
19 – Carlota Custodio
30 – Sophia de Oliveira
VISITANTE
Agradecemos sua visita e esperamos tê-los conosco novamente!
ATIVIDADES PERMANENTES

Escola Bíblica Dominical (Adultos e Jovens): 2:30 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

AULAS DE MÚSICA NA LIBERNY
Aulas de Piano, Bateria, Violão, Baixo, Violino e Canto. Para maiores informações, procure
a Ministra de Adoração, Música e Artes, Jocilene Malas pelo telefone (718) 472-4732 ou
por emailjo@libertyny.org

EBD

Os nosso estudos sobre o TABERNÁCULO estão super interessante. Voce não deve fica de
fora. Venha, participe conosco

UMA NOVA OPÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO: DOAÇÕES ON-LINE
Acesse o link ainda hoje, confira e…CONTRIBUA SEGUNDO PROPUSER SEU
CORAÇÃO! LiberdadeNY.org/donation

Editorial Continuação
Quem redescobre o caminho da fé e pega carona nas asas da esperança, voa como águia,
sobrevoa todas as barreiras da vida. Passa a conhecer novas estradas, pavimentadas de luz
e adornadas pelas cores da alegria, do louvor e da esperança. Anda segurando na mão de
Deus. Sabe que é um vencedor.
(*) Estevam Fernandes de Oliveira, Pastor Sênior da 1a. Igreja Batista de João Pessoa, PB,
conferencista internacional, é psicólogo, mestre e doutor em Ciências Sociais. Texto a ser
publicado no Jornal Correio da Paraíba, edição de domingo, 21 de agosto de 2016 e
divulgado entre amigos com autorização do autor.
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SUPERANDO A DOR
Por Estevam Fernandes(*)
Para que servem as lágrimas? Certamente que elas não caem em vão! Serão sempre
sementes de vida. Elas não só molham o rosto, mas também nutrem a alma. Chorar é
estar vivo. É expressão de sentimento, e não atestado de fraqueza. Só os vivos lamentam,
caem, levantam-se e andam de novo. Os mortos não choram. Sendo assim, acredito que
Deus, às vezes, permite-nos as lágrimas para nos lembrarmos de que ainda estamos vivos.
Ao vivenciarem situações amargas, tais como um luto inesperado, decepções amorosas,
perdas materiais significativas e muitas outras experiências adversas, algumas pessoas são
tomadas e dominadas por uma sensação de vazio, de perda de sentido. Não raro, são
vencidas pela desmotivação generalizada. Nem mesmo a dimensão da fé lhes é poupada
da experiência do fracasso. Imaginam-se abandonadas por Deus. Silenciam a voz do louvor
e desviam os olhos do céu, como quem não tem mais esperança.
É bem verdade que o sofrimento intenso deixa marcas profundas em nós. Corpo, alma e
espírito são atingidos. Um sentimento de abandono e uma sensação de fracasso e
inutilidade invadem o coração. A alma fica ao relento.
Por causa da vida marcada por dissabores, em algumas pessoas, as lágrimas tendem a
apagar as marcas da fé, sobretudo naquelas em que a fé não é fruto de uma experiência
com Deus, mas de uma tradição religiosa, uma espécie de herança cultural, familiar.
Incredulidade e o fracasso andam sempre juntos. Todavia, a fé insiste em permanecer viva
para fazer diferença. É aquela voz, muitas vezes abafada pelo silêncio da perplexidade e do
medo, que grita dentro de nós, despertando a alma para sonhar outra vez. A fé sempre
emerge, sobrevivente, dentre os escombros do coração. É uma voz inquietante que não se
deixa silenciar. É o barulho de Deus no coração da gente, fazendo-nos ouvir os sons da
esperança.
Deus não desiste de nós. Logo, não faz qualquer sentido deixar-se dominar pela tristeza,
pela solidão, pela apatia e pelo desejo de não viver. O descaso com a vida é uma forma
disfarçada e lenta de suicídio. Só os fracos desejam morrer, são ávidos em desistir. Onde,
então, buscar forças necessárias para a superação da dor? Somente em Deus! Ele é a fonte
de nossas vitórias.
Continua na página 04

Culto de Louvor e Adoração
Video Inicial
Música Congregacional

MIAMA & Multimídia
Grupo da Quarta-feira

Momento de Intercessão

Selma Lucia Souza
Jerusa Soares
Grupo da Quarta-Feira
Conta as Bênçãos -444 HCC

Pr. Aloisio Campanha

“ Se esse meu povo, que se chama pelo meu Nome, se humilhar, orar e buscar a minha
face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e
seus erros e curarei a sua terra.” 2 Cronicas 714
Música Congregacional

Mente e Coração
Vencedores por Cristo

Mensagem

Oração Final
Música Final

VOCAL
Jerusa Soares
Selma Lucia Souza
VIOLÃO
Joao Rubens Soares
SOM
Kevin Chan
PROJEÇÃO
Selma Souza
Anthony Soares

Grupo da Quarta-Feira

Os Que Confiam no Senhor

QUARTA-FEIRA: Ministério de Louvor e Adoração e Ministério de Jovens e Adolescentes
QUINTA-FEIRA: Famílias de Nossa Igrejae Visitantes
SEXTA-FEIRA: Ministério de Finanças e Ministério de Mulheres
SÁBADO: Enfermos & Ministério de Crianças
DOMINGO: Ministério de Oração,Famílias da Igreja e Brasil

AVISOS
DIA DE CONFRATERNIZAÇÃO: SIGHT & SOUND THEATRE

Pr. Aloisio Campanha

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos
Música Congregacional

AGENDA DE ORAÇÃO

SEGUNDA-FEIRA: Ministério Pastoral e Família Pastoral

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

Vivo Feliz – 417 HCC
Oração
Boas-Vindas & Comunicações
Música Congregacional

Comunicações

Congregação
Grupo da Quarta-Feira
Pr. Aloisio Campanha
Instrumental

Dia: 29 de outubro de 2016
Horário: 11:00 AM
Preço: Adulto $150,00
Criança: $100,00 (até 12 anos)
Não espere até o último dia para fazer o seu pagamento, procure fazer o mais
rápido possível para evitar emprevistos. Dia 11 de setembro é a data final e não
vamos esperar. Caso voce esteja em dúvida por favor decida logo pois temos uma
lista de espera.
MÊS DE AGOSTO
Dia 27 –Culto de Ordenação ao Ministério Pastoral Lucas Izidoro –Family Church,
8:00pm
Dia 28 – Festa dos aniversariantes dos meses de maio, junho,julho e Agosto. Se
voce completou o seu aniversario em um desses meses esteja presente e Vamos
Celebrar.
CADASTRO
Estamos acertando o Cadastro da Igreja (nome, endereço, telefone, e-mails e
etc.) . Se voce ainda não preencheu o seu procure a Irmã Lídia Lacerda o mais
rápido possível. Não fique sem receber informacões e mesmo que o seu nome
fique de fora de alguma atividade CADASTRE-SE, membros e agregados.

