ANIVERSARIANTES DO MÊS DE NOVEMBRO
16 21 –
26 –
30 –

Sabrina de Oliveira
Cicera Rosa
Selma Lucia da Silva de Souza
Admilson dos Santos

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

Escola Bíblica Dominical (Adultos e Jovens): 5:00 pm
Culto Dominical: 6:00 pm
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 email jo@libertyny.org

EBD

Estamos estudando em nossa EBD - Fases do Crescimento na Fé. Otima oportunidade de
estar conosco .

UMA NOVA OPÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO: DOAÇÕES ON-LINE

Acesse o link ainda hoje, confira e…CONTRIBUA SEGUNDO PROPUSER
SEU CORAÇÃO! LiberdadeNY.org/donation

OPERATION CHRISTMAS CHILD”
O tempo é hoje de entregarmos as CAIXAS DE PRESENTES DE
NATAL, para serem enviadas à crianças carentes em diversas
partes do mundo! Obrigado a todos que tão carinhosamente
puderam preparar as suas caixas e hoje estão colocando-as
no altar para serem enviadas. “… Deus ama ao que da com
alegria.” II Cor. 9:7b
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Pr. Aloísio Campanha

THANKSFORGIVEN

“Apologizing does not always mean that you are wrong and the other person is right. It just
means that you value your relationship more than your ego”. Unknown
Nestes dias onde nos preparamos para um dos feriados mais importantes desta nação, o Dia de
Ações de Graças, quero pensar de algo que ouvi falar sobre, e gostei – Ações de Perdão.
Sei que o título ficou diferente e talvez nem explique o sentido que quero dar a esta reflexào,
mas pego o gancho desta data significativa para mostrar que podemos nos presentear aliviando
o peso que está sobre a nossa vida por não sermos gratos e “assim como fomos perdoados,
perdoar”.
A vida é uma via , onde transitamos todos os dias correndo riscos. Assim diz meu amigo, Pastor
Josias Bezerra, que “viver é um grande risco”. É verdade que alguns deles corremos por causa
da própria vivência, e outros por pura e simplesmente gostar dos riscos, ainda que pesados e
doloridos.
Um desses riscos é ficar carregando um peso enorme sobre os nossos ombros , somente por
acharmos que estamos certos e que nem devemos dirigir a palavra ao nosso próximo, porque se
ele é quem está errado, tem que vir até mim, ficar de joelhos e pedir perdão. Outro é ficar sem
dialogar porque ouviu uma palavra solta, que talvez nem era dirigida a voce e carregar uma
mágoa , um ressentimento no coração por tal coisa. Tambem quando ficamos com raiva de
fulano, porque siclano quiz nos jogar contra beltrano.
Nestes dias, e principalmene neles, precisamos de atos de amor e perdão. O mundo já anda
muito intolerante, incompreensível, injusto e se a igreja de Jesus não for um espaço onde as
pessoas possam encontrar tolerância, compreensão e justiça, perdemos o foco e as nossas
ações de gratidão vão ser por que razão?
Neste thanksgiving, vamos tambem celebrar o thanksforgiving. Vamos liberar perdão e tirar o
peso que teimamos em carregar. Quem sabe a nosso dia de ações de graças vai ser por ter nos
permitido ser liberados desse peso? Perdoe, ligue para alguem que voce tenha algo contra, fale
da dor do seu coração, não para lançar em rosto , mas para ser um veículo de resposta para a
conexão da expressão do amor.
Os fracos nunca perdoam, porque o perdão é uma atitude dos fortes.
Seja forte e corajoso e nesta data importante, faça um marco em sua existência.
Abraço forte,

Aloísio Campanha

Culto de Louvor e Adoração
Video Countdown
Músicas Congregacionais

MIAMA & Multimídia
Grupo Vocal & Instrumental/Congregação

QUAL O ADORNO DESTA VIDA? - 569 HCC
A PAZ DO SENHOR
CORAÇÃO IGUAL AO TEU
CHORAR E SORRIR COM VOCÊ
Oração
Pollyanna Soares
Boas-Vindas e Confraternização
Pollyanna Soares
Momento de Intercessão
Pr. Aloisio Campanha & Congregação
Mensagem
Pr. Aloísio Campanha
“THANKSFORGIVING”
Video “OPERATION CHRISTMAS CHILD”
MIAMA & Multimídia
Dedicação Vidas, Bens, Talentos e Entrega dos “Shoe Boxes”
Congregação
Agradecimentos & Comunicações
MIAMA Jocilene Ayres Malas
Palavras Finais
Pr. Aloísio Campanha
Oração Final
Pr. Aloísio Campanha
Video Final
MIAMA & Multimídia
VOCAL
Elisangela Sousa
Jocilene Ayres Malas
Luana Brasil
Monica Malas
Pollyanna Soares
PIANO
Jocilene Ayres Malas
BATERIA
Kevin Chan
Nicholas Malas
VIOLÃO
Kevin Chan
SOM
Kevin Chan
Selma Souza
PROJEÇÃO
Anthony Soares

Comunicações
AGENDA DE ORAÇÃO
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 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

NOVO HORÁRIO
EBD – 4:00 PM
CULTO – 5 :15 PM

PROXIMO DOMINGO, DIA 20 às 6:00 PM JANTAR THANKSGIVING
Celebraremos o Thanksgiving na LiberNY.
Marque em sua agenda e convide seus
amigos.

PROJETO CHRISTMAS
Ensaios do CORAL DE ADULTOS e do KID’S CHOIR.
CORAL DE ADULTOS: 2:00 PM – 4:00 PM, no Santuário com JOCILENE
KID’S CHOIR: 2:00 PM – 4:00 PM, no Library (basement) com ARICA
Até o próximo ensaio! = )
“THE LIGHT BEFORE CHRISTMAS” – Kid’s
Musical

APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas

“CHRISTMAS! WE REMEMBER, REJOICE,
WORSHIP” – Adult’s Cantata:

