ANIVERSARIANTES DO MÊS DE
FEVEREIRO
23 – Selma Campanha
24 – Samantha Resende
s
New York 11 de fevereiro de 2018 – Ano XIX N°06
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020

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

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

www.LiberdadeNY.org
facebook.com/LiberdadeNY
Pr. Aloísio Campanha

ACESSO AS MELHORES INFORMAÇÕES
"Nem de só pão viverá o homem mas de toda palavra que vem da boca de Deus" (Mateus
4: 4 ).
Se você quiser ter uma mente saudável, você deve alimentar sua mente com a verdade.
Todos sabemos a importância da nutrição. Uma boa comida com nutrientes corretos
tornam-nos mais fortes e saudáveis e nos dão mais energia. Calorias em demasia e “junk
food” prejudicam nosso corpo. Um princípio semelhante é verdadeiro em nossa vida
mental: devemos alimentar nossa mente não com lixo ou veneno, mas com a verdade.
Ouvi o testemunho de um palestrante que teve o privilégio de discursar na Universidade
de Oxford, e quando estava lá, disse ele, foi convidado para participar de uma reunião da
Oxford Analitica - um grupo que você nunca ouviu falar, mas que tem uma enorme
influência no mundo. Todos os dias, às 6 da manhã, os principais estudiosos de Oxford se
reúnem em uma sala para receber relatórios de todo o mundo sobre o que aconteceu nas
24 horas anteriores, dos preços das safras crescendo na China para mais distúrbios no
Oriente Médio. Então, eles tomam a decisão sobre o que precisa ser dito sobre isso. Às 11
horas, um relatório é dado a grupos que pagam grandes dólares por essa informação,
como a CIA e grandes corporações.
Oxford Analitica baseia-se na idéia de que os melhores líderes tomam a melhor decisão
quando tiverem a melhor informação. Mesmo se você for um bom líder, se você não tiver
a melhor informação, é mais provável que tome uma decisão ruim.
Você precisa da melhor informação para viver a melhor vida que Deus quer que você viva.
Essa informação está na Palavra de Deus.
A Bíblia diz em Mateus 4: 4: "Nem de só pão viverá o homem, mas por toda palavra que
vem da boca de Deus" (Mateus 4:4)
Deus quer que você tenha as melhores informações para que você possa tomar as
melhores decisões e receber o melhor de Deus para sua vida. Você faz isso, alimentando a
Palavra de Deus ao longo do seu dia, todos os dias.
Pense nisso:• Qual é a parte mais importante da sua rotina matinal?
• Como você incorpora aprender e memorizar a Palavra de Deus em sua rotina diária? Se
isso ainda não faz parte da sua rotina, como você pode começar esse hábito?
• Quais são algumas maneiras pelas quais você pode alimentar a Palavra de Deus juntos
como uma família ou com um grupo de amigos íntimos?
Abraço forte,
Pr. Aloisio Campanha

Comunicações

Culto de Louvor e Adoração
Video Inicial

MIAMA & Multimídia

Louvando & Adorando ao Senhor com Canções, Orações e com a Palavra
Grupo Vocal & Instrumental

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
3:45 PM
FRUTODO ESPIRITO

RENDIDO ESTOU
FROM THE INSIDE OUT
PERDOA-ME, SENHOR – 275 HCC
Momento de Intercessão

Pr. Aloísio Campanha

Boas Vindas e Comunicações

MIAMA Jocilene Ayres Malas & Multimídia

Mensagem

Pr. Aloísio Campanha

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos
Dedicação de Vidas Através da Música

Congregação
Grupo Vocal & Instrumental

RENOVA-ME
Palavras Finais & Benção

Pr. Aloísio Campanha

Música Final

VOCAL (ordem
alfabética)
Celsino da Silva
Elisangela de Sousa
Jocilene Ayres Malas
Meyre Ellen Siqueira
Pollyanna Soares

Simone Salgado

Piano

PIANO/LIDER
Jocilene Ayres Malas
BATERIA
Kevin Chan
VIOLÃO
Douglas Parreira

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

Tudo que podemos aprender e que voce nāo pode perder. Participe.
Nāo deixe de participar da nossa primeira Gincana Bílica,
que será no dia 10 de março de 2018 com início às 5 PM, no
fellowship hall.
Preecha a ficha de inscriçāo e entregue ainda hoje ao
Pr. Valdir Sampaio,
Teremos muitas brincadeira bíblica, uma deliciosa cantina e outras coisas
interessantes.

CANTATA DE PÁSCOA: O MIAMA, convida VOCÊ a participar dos ensaios
de nossa Cantata de Páscoa de 2018. Estaremos ensaiando lindas
melodias, uma mensagem ponderosa para termos uma Celebração que
encherá o coração do Pai de alegria!
ENSAIOS AOS DOMINGO, À PARTIR DE 04 DE MARÇO, 2:00PM
Venha participar desse projeto!
SUGESTÕES DE HINOS E CÂNTICOS: Na semana passada, um dos pedidos
do Riva, foi atendido. Já recebemos diversas sugestões, que estarão sendo
atendidas em breve. Procure a Ministra Jocilene ou envie uma mensagem
de texto, dando sua sugestão.
DECLARAÇÃO DOS DÍZIMOS E OFERTAS PARA O IMPOSTOS DE RENDA
Agora, você mesmo poderá imprimir o seu “2017 Contribution
Statement”, para usar em sua declaração de Imposto de Renda (Taxes),
diretamente de sua conta no REALM. Assista ao video que será colocado
no Chat da igreja (Whatsapp) ou se preferir, fale com Sotiris.

