ANIVERSARIANTES DO MÊS DE NOVEMBRO
Dia 16 – Sabrina G. de Oliviera
Dia 17 – Adriana dos Santos
Dia 27 – Cicera C. Rosa
Dia 30 – Admilson dos Santos

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
Café com Bíblia: Quarta-feira 8:00 pm
Ceia Memorial: 1º domingo do mês

s
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facebook.com/LiberdadeNY
Pr. Aloísio Campanha

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

Editorial Continuaçāo
Que tal sermos grátis hoje por aquela situação difícil , por aquela pessoa que nos causa dor
de cabeça , por aquele patrão que fica no nosso pé , por aquele filho que ainda não
obedece?
Ser grato por aquilo que está indo bem é bom, mas por aquilo que não está conciliado com
nossa vontade pode ser melhor ainda , como disse o salmista " Foi bom winder afligido para
que eu aprendesse os seus mandamentos " Salmo 119:71.
Em outras palavras e assim: " está é a vontade de Deus em Cristo Jesus" , então ae vem
Dele , pode ter certeza que é bom.
Sejamos gratos pela igreja, pelos irmãos que Deus nos deu , está dando e com certeza vai
nos dar.
Construamos uma atitude de gratidão , por aquilo que nos faz crescer e nos tornar mais
maduros " em tudo ".
Forte abraço ,
Pastor Aloisio Campanha

Gratidão .
"Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo
Jesus para convosco." 1 Tessalonicenses 5:18
Ser grato está em falta na sociedade hoje . Quanta ingratidão . Isso se deve ao olhar que
está percebendo o que falta e não necessariamente o que já lhe foi concedido Reclamamos
muito do que ainda não temos e com isso nos tornamos egotistas e ingratos. Palavras como
" muito obrigado" , " que bom que você fez isso por mim" , " estou feliz por ter me ajudado" e
etc estão sendo trocadas por " não fez mais que obrigação " , " você e pago para isso" , " tem
que ajudar mesmo".
Um coração grato está em falta .
A outra verdade é que temos a tendência de ,quando expressamos uma atitude de gratidão ,
é por aquilo que nos agradou e nos fez sentir bem. Temos dificuldade de ser grato por aquilo
que não acontece de acordo com a nossa vontade e planejamento .
Não é isso que a Bíblia nos ensina . O verso acima diz que temos de ser gratos em todas as
coisas . E diz mais, que o que está acontecendo é a vontade de Deus em Cristo Jesus.
Então , quando eu sou ingrato por uma situação que me deixou triste ou desapontado, eu
estou querendo que a minha vontade prevaleça e não a de Deus em Cristo na minha vida .
A ingratidão revela prepotência . A ingratidão revela egoísmo . A ingratidão revela rebeldia. A
ingratidão revela que não estamos sintonizados e sincronizados com a Palavra de Deus .
Gratidão são sementes que as temos em nossas mãos . Se as plantamos e cuidamos bem ,
comeremos do fruto , se matamos as sementes não cometemos do fruto.
Certa vez , perguntamos uma informação de um endereço em um país estranho e foi nos
dado uma direção errada. E claro que isso nos causa indignação por nossa vontade sempre
de aproveitar o planejado , mas através daquele endereço errado , tivemos a oportunidade
de conhecer lugares e histórias muito mais bonitas do que aquelas que havíamos planejado .
Sempre que alguma coisa está fugindo do controle , sejamos gratos , porque isso pode ser a
Continua na pdidática de Deus para nós levar a lugares mais bonitos .
Continua na página 04

Culto de Louvor e Adoração
Video Inicial

MIAMA & Multimídia

Comunicações
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
3:45 PM

Louvando & Adorando ao Senhor com Cânticos
Grupo Vocal & Instrumental (*)
ATOS 2
COMUNHÃO
CREIO EM DEUS/WE BELIEVE
Música Especial
(*)
Celsino Silva
EM FERVENTE ORAÇÃO
Momento de Intercessão
(*)
Pr. Aloísio Campanha
Boas Vindas e Comunicações

Pr. Aloísio Campanha

Mensagem

Pr. Aloísio Campanha

(*)

“GRATIDÃO”
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos
CongregaçãoLouvando & Adorando ao Senhor com Hinos (*) Grupo Vocal & Instrumental
FIRME NAS PROMESSAS/STANDING ON THE PROMISSES - 344 HCC
Palavras Finais & Oração
Música Final

(*)
(*)

Pr. Aloísio Campanha
Piano

(*) Por favor faça o possível para nāo andar durante estes período do culto
VOCAL (ordem
alfabética)
Celsino Silva
Elisângela Sousa
Jocilene Ayres Malas
Luana Lee Brasil
Meyre Ellen Siqueira
Pollyanna Soares
Simone Salgado

PIANO/LIDER
Jocilene Ayres Malas
BATERIA
Nicholas Malas

SOM
Luana Lee Brasil
Selma Souza
PROJEÇÃO
Anthony Soares
APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas
TRADUÇÃO
Pollyanna Soares
Stephanie Wheaton

Uma nova série de estudos que voce nāo pode perder. Participe.
UMA NOVA OPÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO: DOAÇÕES ON-LINE
Acesse o link ainda hoje, confira e…CONTRIBUA SEGUNDO
PROPUSER SEU CORAÇÃO! LiberdadeNY.org/give

Se o seu nome nao consta na lista dos aniversariantes do mes procure a Lidia
Lacerda ou Jerusa Soares o mais breve possivel

