ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABRIL
DIA 01 - Consg. ao Ministério Pastoral – Pr. Aloísio Campanha
DIA 08 – Luiz Mauro Junior
DIA 13 – Ana da Silva Conceição
DIA 19 – Pr. Aloisio Campanha
DIA 20 – Neide dos Santos –
DIA 24 – Pr. Eli Fernandes de Oliviera
DIA 26 – Maria de Fatima Lacerda
VISITANTE
Agradecemos sua visita e esperamos tê-los conosco novamente!

ATIVIDADES PERMANENTES
Escola Bíblica Dominical (Adultos e Jovens): 3:45 pm
Culto Dominical: 5:00pm
Culto de Oração e Estudo Bíblico: Quarta-feira 8:00 pm
Ceia Memorial: 1º domingo do mês

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
Por vezes a dúvida causa medo e o medo pode nos paralisar. Por isso, a dúvida é uma
inimiga que nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós. É por isso que a Bíblia diz
Depois da experiência, Tomé disse algo que não encontramos na boca dos demais
discípulos: “Senhor meu e Deus meu”. Ou seja , a resposta para a sua dúvida, é Jesus.
Ao Ressurreto, toda a glória.
Abraço
Pr. Aloísio Camapnha
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VER PARA CRER
“Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio
Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disselhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no
lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o
crerei.” – João 20:24-25
A dúvida é uma condição psicológica ou sentimento caracterizado pela ausência de certeza,
convicção quanto a uma ideia, fato, ação, asserção ou decisão.
Criticamos Tomé, mas a verdade é que vivemos um dilemma diário, e está instalada em nós
essa syndrome do “ver para crer”. Duvidamos de tudo – parece até que todos somos
“mineiros”.
Lendo essa semana sobre o assunto e a vida de Tomé, deparei-me com um escrito de uma
autora autônoma que aqui copio para mostrar verdades que precisam ser pensadas para
produzir mudanças em nosso jeito de ser.
“Ainda pior que a convicção do não e a incerteza do talvez é a desilusão de um quase. É o
quase que me incomoda, que me entristece, que me mata trazendo tudo que poderia ter sido
e não foi. Quem quase ganhou ainda joga, quem quase passou ainda estuda, quem quase
morreu está vivo, quem quase amou não amou. Basta pensar nas oportunidades que
escaparam pelos dedos, nas chances que se perdem por medo, nas idéias que nunca sairão
do papel por essa maldita mania de viver no outono.
Pergunto-me, às vezes, o que nos leva a escolher uma vida morna; ou melhor não me
pergunto, contesto. A resposta eu sei de cór, está estampada na distância e frieza dos
sorrisos, na frouxidão dos abraços, na indiferença dos "Bom dia", quase que sussurrados.
Sobra covardia e falta coragem até pra ser feliz. A paixão queima, o amor enlouquece, o
desejo trai. Talvez esses fossem bons motivos para decidir entre a alegria e a dor, sentir o
nada, mas não são. Se a virtude estivesse mesmo no meio termo, o mar não teria ondas, os
dias seriam nublados e o arco-íris em tons de cinza. O nada não ilumina, não inspira, não
aflige nem acalma, apenas amplia o vazio que cada um traz dentro de si”.
Tomé simplesmente falou o que todos os demais discípulos sentiam. As Escrituras
registram isso. Os discípulos não acreditaram nas mulheres, ficaram atemorizados quando
Jesus apresentou-se pela primeira vez a eles, na praia ainda tiveram medo, porque as
circunstâncias não eram favoráveis. A dúvida faz parte da vida do ser humano, porque a
vida está cheia de incertezas. Mas apesar de todas as circunstâncias, devemos ter fé em
Deus e nunca duvidar do Seu amor por nós.
que sem fé é impossível agradar a Deus, porque temos que crer e não duvidar que Ele é
poderoso e fiel.
Continua na página 04

Culto de Louvor e Adoração
Video Inicial

MIAMA & Multimídia

Comunicações
AGENDA DE ORAÇÃO
SEGUNDA-FEIRA: Ministério Pastoral e Família Pastoral

Louvando & Adorando com Músicas e Orações
MIAMA Jocilene Ayres Malas
e Grupo Vocal & Instrumental
GREAT ARE YOU LORD
ABOVE ALL/BEM MAIS QUE TUDO
Batismo
Pr. Aloísio Campanha
DENISE DOS SANTOS
Batizanda
Músicas Congregacionais
Grupo Vocal & Instrumental e Congregação
CRISTO ME AMOUE ME LIVROU - 462 HCC - 1ª estrofe (Portugês/English)
CANTAREI TEU AMOR PRA SEMPRE/I COULD SING OF YOUR LOVE FOREVER
ATOS 2
Boas Vindas e Comunicações
Mensagem

MIAMA Jocilene Ayres Malas
Pr. Aloísio Campanha

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos (durante Hino)
Congregação
Música Congregacional
Grupo Vocal & Instrumental e Congregação
ALIANÇA
Oração Pelos Aniversariantes
MIAMA Jocilene Ayres Malas
Palavras Finais & Benção
Pr. Aloísio Campanha
Video Final
MIAMA & Multimídia
VOCAL: Elisângela Sousa, Jocilene Ayres Malas. Luana Brasil, Monica Malas, Pollyanna Soares, Simone
BATERIA: Kevin Chan
VIOLÃO: Luana Brasil e Kevin Chan
BATERIA: Kevin Chan, Nichola Malas
SOM: Kevin Chan, Selma Souza
PROJEÇÃO
Anthon y Soares
TRADUÇÃO
Pollyanna Soares
Stephanie Wheaton
INTRODUÇÃO
Jerusa Soares
Lídia Krummenauer
APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas

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 Finançase
Ministério de Mulheres
SÁBADO: Enfermos & Ministério de Criancas
DOMINGO: Ministério de Oração,Famílias da Igreja e Brasil
ESCOLA BIBLICA DOMINICAL
3:45 PM
O nosso novo estudo tem como
titulo:
Acrescentai
a
Vossa
Fe.
Precisamos
sempre
colocar
combustivel em nossa vida
espiritual e aqui em nossa EBD ele
e gratis. Venha, participe conosco

Missões começam em Deus, no seu plano eterno
que “enviou de seu único filho como primeiro
missionário”.
Jesus é o exemplo das atitudes de um missionário
e suas abnegações para que um povo seja
alcançado pelo evangelho!”
Somos apenas seus cooperadores nesta obra!
Missionario Edward - Amazonas

