
ESCALA DE SERVIÇO 
 

          
   Hoje  Próximo domingo 
 
Dirigente do Culto        João Rubens Soares        Pr. Aloisio Campanha              
Som                                      Kevin Siqueira                  Kevin Siqueira              
Projeção            Anthony Soares                Anthony Soares               
Recepção            Pollyanna Spoares      João Rubens Soares 
Contagem/Hoje                   Jerusa, Fátima,Sotiris 
Contagem/Proximo Dom    Fátima, Jerusa, Sotiris   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

QUERIDO VISITANTE  
 

Muito nos alegra a sua presença 
conosco. É sempre um prazer recebê-lo 
em nossa igreja. Que o Senhor tenha 
uma mensagem especial para você no 

dia de hoje. Volte outras vezes e que Deus o abençoe sempre. 
Com carinho Igreja Batista da Liberdade em New York. 
Em especial hoje, agradecemos a presença do Pr. Fernado Coelho 
da Primeira de New Jersey e da irmã Ana P. Santos da Igreja 
Batista da Liberdade em S.P.. Levem o nosso carinho. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

UM HOMEM COMO UM DE NÓS 
 

I REIS 18: 41-46 
 
A oração efetiva de um homem justo pode muito em seus efeitos. Elias 
era um homem com uma natureza como a nossa, e ele orou veemente 
para que não chovesse, e não choveu na terra por três anos e meio. 
Depois Elias orou novamente, e choveu na terra e ela produziu os seus 
frutos. ( Tiago 5:16b-18) 
 
Quando lemos sobre Elias às vezes dizemos: “Como Elias era forte, ele 
era um gigante espiritual. Eu sou um pigmeu comparado com Elias, 
porque ele deveria ser de outro mundo.” Isso não é verdade.  
Tiago disse: “Elias era um homem de natureza como a nossa.” 
 
Isso quer dizer que ele era de carne e sangue, músculos e ossos. Ele foi 
desencorajado, e teve grandes desapontamentos. Ele teve falhas e 
dúvidas. Ele era somente um homem, com a natureza igual a minha e a 
sua. Talvez fosse um homem de uma vida heróica e humilde, mas não 
podemos esquecer sua humanidade. Elias foi um tipo de homem, que 
muitos queriam ser. 
Então que tipo de homem foi Elias? 
Bem, ele não teve medo de enfrentar o rei da terra naquele tempo e os 
profetas de Baal. Ele teve brio, não há dúvidas sobre isso. Mas ele não 
era tão poderoso para orar, tão confidente para esperar ou tão 
sofisticado para ver chuva em uma pequenina nuvem. 
Sem dúvidas Elias era um homem que admiramos. Não é gratificante 
saber que servimos ao mesmo Deus que Elias serviu? Não é desafiante 
pensar que podemos confiar no mesmo Deus que Elias confiou? 
E que tipo de Deus é esse? Ele é o nosso Deus que faz promessas e as 
mantém. 
Forte abraço,  

Pr. Aloísio 

 
ATIVIDADES PERMANENTES 

 
Escola Bíblica Dominical – 05:30 pm 
 
Culto Dominical – 07:00 pm 
 
Culto de Oração e Estudo Bíblico – Quarta-feira 8:00 pm 
 
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês 
 
Assembléia Geral – Todo 2º domingo do mês às 4:30 pm 

 

New York, 22 de junho de 2008 – Ano V – Nº 228 
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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                                                                  Instrumental 
Oração                                                                  João Rubens Soares  
Boas-Vindas                                                          João Rubens Soares 
Cântico                                                Liber NY Worship & Praise Team 

 
A Paz Do Senhor 

 
Campanha Do Ano De 2008                                             Jerusa Soares 

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 e Congregação 
 

Nossa Fé Jesus Contemplará - 338 HCC 
 

Dedicação de Dízimos e Ofertas                                       Jerusa Soares 
Oração de Gratidão e Consagração                               Carlota Custódio 
Cânticos                                              Liber NY Worship & Praise Team 
 

Senhor, Te Quero 
Aclame Ao Senhor/Canta Al Señor/Shout To The Lord 

Eu Só Quero Estar Onde Estás 
 
Mensagem                                                         Pr. Fernando Coelho 
Hino Final                                                       Regente e Congregação 

 
Finda-Se Este Dia  - 269 HCC 

 
Oração e Benção                                                Pr. Fernando Coelho 
Música Final                                                                    Instrumental 
 

 
Worship & Praise Team: M.M. Jocilene Malas (piano e vocal), Caroline Soares 

(baixo e guitarra), Kevin Chan (bateria),  
Pollyanna Soares (vocal) 
Regência: Jerusa Soares  

 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAÇÕES 

                                    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: 
*Pelo Pr Aloisio Campanha nosso pastor e sua família.  
*Por  Hannah, filhinha do Pr. David e de Ronize Paszkiewicz, 
*Pela saúde de nosso irmão Manuel Cunha e irmã Jerusa Soares,  
*Por Dalva Lacerda, irmã da Fátima  
*Pelo jovem Daniel Carlos Baptista (exército americano no Iraque), 
*Pelo Ozéias um dos nossos visitantes e seu lar. 
*Pela diretoria da nossa igreja e membresia 
*Pelos jovens e adolescentes de nossa igreja  
*Pela vida de nossos aniversariantes do mês 
 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO 
“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que 

alcancemos corações sábios”. Salmo 90:12 
 

04 – Anthony Pinto Soares  (718) 721-4056 
08 – Scott Machado (704) 321-4174 
16 - Winefred Adalberto Camargo (718) 291-9303  
29 – Casamento – Cecília e Celsino DaSilva (516) 423-9584 e (516) 423-6980 

 
 

  Se o irmão ou você que nos visita necessita entrar em contato com 
o Pr. Aloisio Campanha pode chamar no telefone da igreja ou no 

celular dele que é: (908) 451 6230  
Pode estar certo que ele tem um grande prazer de estar em contato 

com você 
 
 

GRUPO DE LOUVOR: Ensaio no próximo domingo,às 6:15 PM na igreja. 
Qualquer mudança será avisada a tempo. As partituras serão enviadas via e-mail 
no início da semana para que sejam estudadas. Você que se colocou a disposição 
para trabalhar no ano de 2008 na música, agora é a hora de ...pegar no 
arado..., contamos com sua presença.   
 
 
 
QUARTA-FEIRA – Venha participar conosco de nossa Reunião de Oração e 
Estudo Bíblico, temos tido momentos de adoração,agradecimento, interseção, 
pedidos e comunhão.  “Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei 
coisas grandes e firmes que não sabes.” Jeremias 33:3 


