ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO
08 – Josue & Lilian Bernardes (casamento)
15 – Laverne Middleton
21 – Adeildo E Denise dos Santos (casamento)
22 – Stephanie Wheaton
28 - Benjamin B. Parreira

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

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
Devemos ter gozo o passar por problemas, sendo que isso nos traz perseverança, que por
sua vez, produz experiência, que por sua vez acrescenta fé. E somente com ela é que
podemos agradar a Deus.
Deus não quer que sejamos problema, que entremos facilmente em problemas, mas que
teríamos problemas em nossa caminhada, mas que nos animássemos, porque assim como
Ele, nós podemos vencer os problemas.
Pense nisso.
Abraço forte
Pr Aloisio Campanha
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 POR QUE ENTRO EM PROBLEMAS?
"No mundo tereis aflições (problemas), mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse
Jesus" - João 16:33b
A etimologia da palavra problema nos leva a pensar em dificuldade, teste, prova, assunto
controverso, propor em enigma, lançar em rosto e etc. Enfim, torna-se um problema até
tentar entender a origem da palavra, porque é problema.
Muitos dos momentos controversos em nossa vida poderiam ser evitados, se soubéssemos
nos posicionar diante daquilo que nos é apresentado, olhando para a situação de maneira
diferente, tentando ser veículo de resposta, e não fazer da resposta um veículo de
autoafirmação.
Partindo do ponto de que todo problema é uma oportunidade ímpar de crescimento, pelo
menos é assim que nos diz a Palavra de Deus, deveríamos ver nessa oportunidade, a chance
de nos tornarmos melhor, de crescer, de olhar a situação como agente, de me tornar
alguém mais preparado. Não estou dizendo que é fácil passar por situações difíceis, mas sim
que a dificuldade pode facilitar o melhorar do meu temperamento, da minha postura.
Quando temos uma situação pela frente que se apresenta difícil, queremos resolvê-la o mais
rápido possível. No meu estado, Minas Gerais, já dizíamos que "o apressado come cru", ou
seja, que a pressa é inimiga da perfeição. Precisamos dar tempo ao tempo. Avaliar as coisas,
mensurar as possibilidades, ver em todos os ângulos as chances de resolução, ver o todo
em vez de somente uma parte que nos interessa. Precisamos tentar enxergar do ponto de
vista do outro e usar isso para o nosso bem.
Outra coisa que fazemos é buscar conselhos. É muito importante a quem ouvimos nessa
hora. Um direcionamento ruim pode causar mais problemas. Se temos uma dificuldade com
alguém, não devemos buscar conselho com alguém que tenha problema com aquela
pessoa. Se temos que nos aconselhar com relação ao nosso casamento, não deveríamos
procurar quem tem problemas no casamento. Se temos problemas financeiros, não
deveríamos procurar quem está em dificuldades financeiras. Devemos ouvir sim, e olhar
com muita atenção, de como não fazer, de como não proceder em certas situações.
O problema é quando acomodamos no problema. Domesticamos a situação, minimizando
e fingindo que nada está acontecendo, ou que não é conosco que está acontecendo isso.
Entramos em problemas e ficamos em problemas porque as vezes adoramos o problema
como combustível da alma. Tem gente que não consegue viver sem problemas e torna a
vida dos outros um problema.

Culto de Louvor e Adoração
Video Inicial

MIAMA & Multimídia

Oração
Simone Salgado
Louvando & Adorando ao Senhor com Canções
Grupo Vocal & Instrumental
TU ÉS BOM/YOU ARE GOOD
CANTAREI TEU AMOR PRA SEMPRE/I COULD SING OF YOUR LOVE FOREVER
TEU SANTO NOME
Momento de Intercessão
Pr. Aloísio Campanha
Boas Vindas e Comunicações
MIAMA Jocilene Ayres Malas & Multimídia
Louvando & Adorando ao Senhor com Hinos
Grupo Vocal & Instrumental
MARAVILHOSA GRAÇA/ WONDERFUL GRACE OF JESUS - 193 HCC
Celebração da Ceia Memorial
Pr. Aloísio Campanha
Mensagem Musical
Monica Malas - solista
AMAZING GRACE (MY CHAINS ARE GONE)
Mensagem
Pr. Aloísio Campanha
“POR QUE ENTRO EM PROBLEMAS?”
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos
Congregação

Comunicações
LIBER THE CONNECTION CHURCH - MÊS DE ANIVERSARIO
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)
Dia 05 de Novembro: Pr. Silmar (missionário na África do Sul)
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
3:45 PM

Louvando & Adorando ao Senhor com Hinos
Grupo Vocal & Instrumental
CONTA AS BENÇÃOS – 444 HCC
Palavras Finais & Benção
Música Final

VOCAL
Celsino Silva
Elisângela Sousa
Jocilene Ayres Malas
Luana Lee Brasil
Meyre Siqueira
Monica Malas
Pollyanna Soares
Simone Salgado

Pr. Aloísio Campanha
Piano

PIANO/LIDER
Jocilene Ayres Malas
VIOLINO
Monica Malas
VIOLÃO
Kevin Chan
BATERIA
Kevin Chan
Nicholas Malas

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

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.
UMA NOVA OPÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO: DOAÇÕES ON-LINE

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

