
         Pr. Aloísio Campanha por  estar participando em Culto 
de Louvor e Adoração ao nosso Deus . É sempre um tempo 
de alegria, companheirismo  e acima de tudo de estarmos 
juntos louvando as maravilhas que Deus nos proporciona a 
cada momento. 
      Que Deus o abençoe ricamente Pr. Aloísio Campanha 
assim como  sua família e ministério. 

Visitante seja bem-vindo. Que Deus abençoe sua vinda! 
 

Atenção 
     A Comissão de Escolha Pastoral informa aos irmão que continua o seu 
trabalho no que diz respeito à escolha daquele que será o nosso pastor. 
Muito em breve estaremos informando à igreja o que está acontecendo em 
todo o processo. Pedimos somente que estejam atentos as comunicações 
que serão feitas através do boletim semanal da igreja bem como durante o 
momento de avisos no decorrer do culto. Caso o irmão não pode estar em 
qualquer  reunião já acontecida, procure o relator da comissão ou ao 
presidente em exercício da Igreja.  

 
ESCALA DE SERVIÇO 

          
   Hoje  Próximo domingo 
 
Dirigente do Culto              João Rubens Soares        João Rubens Soares 
Som                                     Kevin Chan                     Kevin Siqueira                 
Projeção         Anthony Soares               Anthony Soares               
Recepção         David Carvalho                             
Contagem/Hoje                  Jerusa, David, Sotiris 
Contagem/Proximo Dom  Fatima, Jerusa, Sotiris  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

VIVENDO OS PLANOS DE DEUS 
“Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o 
Senhor; planos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e 
uma esperança”. Jeremias 29:11 
     Ao iniciar um novo ano, sempre fazemos alguns tipos de planos e, 
tentamos da melhor forma possível executá-los tais como: uma casa 
nova, um emprego diferente, uma viagem, noivado, casamento, filhos e, 
muitas outras coisas. E como é bom planejarmos algo que vai nos fazer 
felizes e realizados. Mas, quantos destes nossos planos  não passaram 
apenas do papel e alguns ainda estão na memória. Era para desistirmos 
não mas, mesmo assim a cada novo ano não deixamos de planejar. 
     Eu fico pensando como seria maravilhoso realizar tudo o que 
planejamos. Penso também que o fato de não conseguirmos atingir o 
nosso planejamento é pela razão de  não centralizarmos em Deus os 
nossos objetivos. 
     Deus tinha e ainda tem planos de paz e esperança de futuro para a 
nação israelita e estes mesmos planos foram estendidos a cada um de 
nós que somos servos e, a maior prova é que enviou seu Filho Jesus 
nossa esperança. 
     Nós como Igreja de Cristo devemos estar vivendo o plano que Deus 
tem para cada um de nós e isto desde a fundação do mundo  e o que 
precisamos apenas, é nos colocarmos no centro desta vontade e deixar 
que Ele nos use. 
     No ano de 2007 tivemos como meta a Oração e o nosso pedido 
especial foi de que Deus sarasse a nossa terra. Hoje e creio que sempre 
estaremos desfrutando das bênçãos de cada resposta do que pedimos a 
Deus. 
     Você querido irmão não deve ficar de fora da bênçãos que Deus tem 
reservado para nós. Se disponha a viver cada plano que ele tem para 
você e para a sua Igreja  “Para que possais andar dignamente diante do 
Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra, e 
crescendo no conhecimento de Deus”. Colossenses 1:10    
 

Jerusa Pinto Soares  

 
ATIVIDADES PERMANENTES 

 
Escola Bíblica Dominical – 05:30 pm 
Culto Dominical – 07:00 pm 
 
Culto de Oração e Estudo Bíblico – Quarta-feira 8:00 pm 
Núcleo de Estudo Biblíco (Astoria) – Quinta-feira 8:00 pm 
Núcleo de Estudo Biblíco (New Rochelle) – Sexta-feira 8:00 pm 
Culto Jovem – Todo ultimo sábado do mês às 7:30 pm 
 
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês 
Assembléia Geral – Todo 2º domingo do mês às 4:30 pm 
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www.LiberdadeNY.org 

  “Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há 
liberdade.” 

2 Coríntios 3.17 



C U L T O  D E  L O U V O R  E  A D O R A Ç Ã O  

Música Inicial                                                                   Piano 
Oração Inicial                                              João Rubens Soares 
Hino Congregacional                              Regente & Congregação 
 

Firme Nas Promessas - 344 HCC 
Boas-Vindas                                                João Rubens Soares 

Lançamento da Campanha do Ano de 2008 
TEMA 

“Vivendo os planos de Deus” 
 

DIVISA 
Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, 

diz o Senhor; 
planos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma 

esperança. 
Jeremias 29:11 

 
Hino Congregacional                              Regente & Congregação 
Oração pela Campanha de 2008                  Pr. Aloísio Campanha 
Dedicação de Dízimos e Ofertas                              Congregação 
Hino Congregacional                              Regente & Congregação 
 

Oh, Trazei À Casa Do Tesouro - 244 HCC 
 

Oração de Gratidão e Dedicação                     Winefred Camargo 
Cânticos                                                      M.M. Jocilene Malas 

 
Fico Feliz 

Mandamento De Amor 
Sonhando Os Sonhos De Deus 

 
Mensagem                                                Pr. Aloísio Campanha 
Celebração da Ceia Memorial                      Pr. Aloísio Campanha 
Hino Congregacional                              Regente & Congregação 
 

Quando Deus Fizer Chamada -  157 HCC 
 

Palavras Finais                                             Jerusa Pinto Soares 
Oração Final de Benção                              Pr. Aloísio Campanha 
Música Final                                                                     Piano 

 
 

COMUNICAÇÕES 

ATENÇÃO 
1. Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos.  
2. Liderança, reserve a data de 14 de janeiro para uma reunião 

importante, estaremos dando maiores detalhes no decorrer da 
semana. 

 

EBD – Próximo domingo às 5:30 PM –    “O Desafio à Liderança" . 
Estaremos iniciando um novo trimestre com estudos baseados do Livros 
de Josué, Juízes, Rute e a conquista da terra. Participe pois terá a 
oportunidade de estar conhecendo mais a respeito da atuação de Deus 
no mundo. 
_________________________________________________________ 
2ª. CONVOCAÇÃO: Assembléia Geral Extraordiária dia 13 de janeiro  
de 2008 – Assunto Único Mudança de Estatuto 
Assemblélia Regular – domingo dia 13/01/2008 às 4:30 PM na Igreja. 
 
  INTERCESSÃO 
“Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que 
aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são 
ouvidas as tuas palavras; e eu vim por causa das tuas palavras.” Daniel 10:12 
Oremos: 
*Por aquele que será o pastor de nossa igreja – Desafio 
*Por  Hannah, filhinha do Pr. David e de Ronize Paszkiewicz, 
*Pela saúde de nosso irmão Manuel Cunha e irmã Jerusa Soares 
*Pelo jovem Daniel Carlos Baptista (exército americano no Iraque) 
*Pela diretoria da nossa igreja e membresia 
*Pelos jovens e adolescentes de nossa igreja  
*Pela vida de nossos aniversariantes do mês 
*Pelo Pr. Julio Quirino e família missionários no Quênia -  Importante 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO 

“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos 
corações sábios”. Salmo 90:12 

 
DIA 17 – Cecília DaSilva 
DIA 19 – Caroline Pinto Soares 
DIA 21 – Lídia Lacerda Parreira 
DIA 21 – Monica Malas 
DIA 25 – Douglas Lacerda Parreira 
DIA 26 – Kevin J. Chan 

RESPONSÁVEIS NOS CULTOS REALIZADOS PELA IGREJA        
Quartas-Feiras – Na Igreja João Rubens Soares 
Sextas-Feiras – Em New Rochelle Jerusa Soares – Aguarde 
informações 
Domingos –1º. Vice- Presidente  João Rubens Soares e 
 M.M. Jocilene Ayres Malas     


