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EDITORIAL

Ano novo,

novo ânimo
Isaías 55

Há um hino do cantor cristão que diz que
“temos por lutas passado, lutas terríveis
cruéis. Mas o senhor tem livrado delas seus
servos ﬁéis”.
O ano de 2018 foi assim: para muitos,
lutas, batalhas, crises; para outros... experiências de vitórias, boas coisas acontecendo,
direcionamento, portas abertas. De maneira
geral... o mundo teve que enfrentar suas crises, seja na área econômica, social, emocional, e não foram fáceis as crises que tivemos
que enfrentar esse ano, mas como disse o
hino: delas o Senhor nos livrou.
Celebramos 2018, porque chegamos vivos, chegamos inteiros... até aqui nos ajudou
o Senhor.
A perspectiva para 2019 é melhor se estamos vivos. Deus ainda não terminou o projeto dEle conosco. Se ainda estamos vivos,
ainda temos a promessa dEle conosco.
Como diz o profeta, nós sairemos em paz,
rompendo com cânticos, percebendo as árvores batendo palmas, em nosso favor.
Em lugar de algumas coisas, Deus coloca
outras. Em lugar de tristeza, pelas batalhas
perdidas, Deus coloca a alegria da experiência adquirida.

No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro. No lugar da sarça crescerá a Murta. Ou
seja, no lugar da ira, da intriga crescerá uma
Paz que excede o entendimento. Isso resultará em Glória no nome do Senhor. Isso será
um sinal, para nós, de que Ele está trabalhando. Preparando um ano repleto de realizações, um ano que vamos desfrutar grandes
coisas, preparando um ânimo para nós, para
que possamos levantar de manhã e saber
para onde estamos indo, o que estamos fazendo e para quem estamos trabalhando.
Deus promete conceder grandes coisas a
qualquer que peça, crendo que poderá obter.
Por isso, pedimos 2019 com mais sabedoria, submissão, oração, mais intimidade
com Ele.
Tudo será trocado a nosso favor. Porque
os pensamentos do Senhor são melhores do
que os nossos, assim como o caminho dele
é melhor que o nosso caminho. Por que Deus
sabe o que é melhor para nós, por isso Ele
nos permitiu passar por esses momentos
em 2018, onde achávamos que estávamos
perdendo, mas era Ele reescrevendo nossa
história, para chegar em 2019 mais fortes.
Que assim caminhemos, que assim sejamos.
Feliz ano novo!
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ATIVIDADES
PERMANENTES
ESCOLA BÍBLICA
DOMINICAL
(Adultos e jovens)
3:45 pm
CULTO DOMINICAL
5:00 pm
CAFÉ COM
BÍBLIA
Quarta-feira - 8:00 pm
CEIA MEMORIAL
1º domingo do mês

Visitantes

Nos alegramos com a sua visita!
Volte sempre, pois a alegria será bem maior.

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
Minist. 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

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Vídeo Inicial
MIAMA & Multimídia
Momento de Orações de Conﬁssão
Congregação
Louvando & Adorando ao Senhor
com Canções e Orações
Grupo Vocal & Instrumental
e Congregação
FICO FELIZ
OS QUE CONFIAM NO SENHOR
Boas Vindas e Comunicações
Pr. Aloísio Campanha
Música Especial
Celsino Silva
“ALELUIA”
Momento de Intercessão
Pr. Aloísio Campanha
Louvando & Adorando ao Senhor
com Canções
Grupo Vocal & Instrumental
e Congregação
NO LONGER SLAVES
Mensagem
Pr. Aloísio Campanha
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos
Congregação

Cantando de Nossa Alegria
em Servir ao Senhor
Grupo Vocal & Instrumental
e Congregação
TE AGRADEÇO
Palavras Finais & Benção
Pr. Aloísio Campanha
Música Final
Instrumental
f
VOCAL (ordem alfabética)
Celsino Silva
Simone Salgado
Pollyanna Soares
VIOLÃO
Kevin Chan
SOM
Kevin Chan
PROJEÇÃO
Anthony Soares
TRADUÇÃO
Pollyanna Soares
Stephanie Wheaton
f

