ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO
04 – Evanise Chan
04- Rosana Scott
07- Maria de Olivera Estevao
10 – Pollyanna Pinto Soares 11 – Bett Scott
16 – Anderson dos Santos
21 – Edesio Brasil e Luana Pardim
27 – Maria Luci Scaramuzzi

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

New York 24 de setembro de 2017 – Ano XIII N°40

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

AGENDA DE ORAÇÃO
SEGUNDA-FEIRA: Ministério Pastoral e Família
Pastoral
TERÇA-FEIRA: Diretoria da LiberNY 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 Crianças
DOMINGO: Ministério de Oração, Famílias da Igreja e Brasil
UMA NOVA OPÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO: DOAÇÕES ON-LINE

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

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
3:45 PM
É a nova mensagem para este tempo de EBD. É impossível ficar de fora com um
assunto tão interessante e importante para nós. Venha e participe conosco.

68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020
www.LiberdadeNY.org
facebook.com/LiberdadeNY
Pr. Aloísio Campanha

A DINÂMICA DA DOR
"Este pequeno e temporário problema que sofremos nos trará uma glória tremenda e
eterna, muito maior que o problema" (2 Coríntios 4:17 GNT).
Quando passamos por dificuldades na vida, a primeira coisa que tentamos fazer é culpar
outra pessoa. Mas não importa de onde seu problema surgiu, Deus ainda tem um propósito
para isso em sua vida. Mesmo quando você faz coisas estúpidas, Deus pode usá-lo(a).
Mesmo quando outras pessoas te ferem intencionalmente, ele pode usá-lo(a). Mesmo
quando o Diabo planeja coisas ruins para a sua vida, Deus pode trazer o melhor.
O propósito de Deus é maior do que seus problemas e sua dor. Ele tem um plano! Você
precisa olhar além da dor temporária e olhar em vez disso no benefício a longo prazo em
sua vida.
Romanos 5: 3-4 diz: "Podemos nos alegrar, também, quando nos deparamos com
problemas e provações, pois sabemos disso. . . Eles nos ajudam a aprender a ser pacientes.
E a paciência desenvolve a força do caráter em nós e nos ajuda a confiar mais em Deus cada
vez que usamos isso até que finalmente nossa esperança e fé sejam fortes e estáveis "(TLB).
Qual o propósito de seus problemas e dificuldades? Deus quer que você aprenda alguma
coisa. Toda tempestade é uma escola. Todo teste é um professor. Toda experiência é uma
educação. Cada dificuldade é para o seu desenvolvimento.
A maioria de nós, na dinâmica da dor, aprendemos devagar. Se você não aprender alguma
coisa, Deus talvez permita que ela continue em sua vida. Vai voltar, porque Deus está mais
interessado em seu caráter do que ele está no seu conforto. Ele está mais interessado em
vê-lo tornar-se mais como Cristo do que facilitar as coisas para você.
Talvez você esteja enfrentando uma grande dificuldade agora. Pode ser uma doença, culpa,
um problema financeiro ou tensão em um relacionamento. Deus tem uma palavra para você
enquanto você está passando por sua dificuldade. Ele está dizendo: "Não desista. Cresça. "
Eu quero que você entenda o propósito de sua dificuldade - tornar-se cada vez mais a pessoa
que ele o criou para você ser.
"Este pequeno e temporário problema que sofremos nos trará uma glória tremenda e
eterna, muito maior que o problema" (2 Coríntios 4:17 GNT). O nosso problema não é maior
do que o nosso Deus. O que enfrentamos agora passa. Toda crise passa, mas o nosso Deus
é eterno.
Pense nisso.Abraço forte
Pr Aloisi o Campanha

Comunicações

Culto de Louvor e Adoração
Video Inicial

MIAMA & Multimídia

Louvando & Adorando com Músicas e Orações
OUR FATHER
QUÃO GRANDE É O MEU DEUS
HE KNOWS MY NAME
SONDA-ME, USA-ME

MIAMA

Boas Vindas e Comunicações

MIAMA Jocilene Ayres Malas

Mensagem Musical
Mensagem

Glaucia Gimenes - solista
Pr. Edvar Gimenes de Oliveira

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos
Mensagem Musical

Congregação
Meyre Ellen Siqueira – solista

Palavras Finais & Benção

LIBER THE CONNECTION CHURCH EM FESTA NO MÊS DE OUTUBRO
Dia 24 de setembro: Pr. Edvar Gimenez
Dia 07 de outubro – Chá das Mulheres
Tema: “Eu, Rainha, a Serviço do Rei”
Divisa: Ester 4:16
Preletora: Deiva Izidoro
Dia 15 de outubro: Pr. Paulo Paiva.
Dia 21 e 22 de outubro: Pr. Manoel de Oliveira (orador oficial)

João Rubens Soares

Música Final

Piano

VOCAL
Celsino Silva
Elisângela Sousa
Jocilene Ayres Malas
Monica Malas
Pollyanna Soares
Simone Salgado
BATERIA
Kevin Chan
Nicholas Malas
VIOLÃO
Kevin Chan

SOM
Kevin Chan
Selma Souza
PROJEÇÃO
Anthony Soares
APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas
TRADUÇÃO
Pollyanna Soares
Stephanie Wheaton

“ THAT WONDERFUL TIME OF THE YEAR” ESTÁ CHEGANDO NOVAMENTE!!!!!
Fiquem atentos às informações sobre as programações de NATAL, Comece a planejar
participar dos ensaios conosco, planeje trazer seus filhos para que participem e comece a
ORAR pelas pessoas que você estará convidando para CELEBRAR O ANIVERSÁRIO DE
JESUS!!!!!! Até logo mais, com maiores informações.
New Jersey & BANDA : é com imensa alegria que vimos informar que a Banda da PIBNJ,
estará conosco nos dias 21 e 22 de Outubro, para as celebrações de nosso 13o Aniversário!
Planeje estar conosco nessas datas!
AULAS DE VIOLÃO DO MIAMA: estão acontecendo, por enquanto, aod DOMINGOS, às
2:30pm. Precisamos das orações da congregação, pedindo que todos os integrantes
doMIAMA, possam encontrar tempo para ESTUDAR e que nada os impeça
de omparecerem às aulas. Contamos com suas orações!

ENSAIOS MIAMA: Domingos, 1:30pm, no santuário.
GRUPO DE TEATRO: Os ensaios da peça “MÃOS VAZIAS” já estão sendo marcados. Esta
peça, tem uma mensagem simples, mas muito impactante, que certamente vai mexer com
você! Estaremos pasando maiores informações. Para os ensaios, procure a MEYRE ainda
hoje! Estejamos orando por este grupo!
LOUVORZÃO DA SAUDADE: O MIAMA (Ministério de Adoração, Música e Artes), está
planejando um sensacional LOUVORZÃO DA SAUDADE pra logo, logo. Mas. Aí você se
pergunta: O que é LOUVORZÃO DA SAUDADE?????? Ah…..Vocês vão ficar sabendo logo,
logo!!!!! Uma coisa é certa: Prepararem-se para FORTE EMOÇÕES!!!!!! Woo-hoo!!!!! =D

