
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. 

 
 

ESCALA DE SERVIÇO 
 

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

 
 
 
 

Para sua meditação hoje 
 
“Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos 
comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu 
Filho, nos purifica de todo o pecado.” I João 1:7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PARTICIPAÇÃO É FUNDAMENTAL 
 
Lembro-me quando mais moço, quando assistia pela televisão , um comercial de 
um remédio que chamava a minha atenção pela maneira que era colocado. O 
menino acordava bem cedo e chamava o pai para ir ao jogo de futebol com ele, o 
pai hesitava, tentava arrumar desculpas mas com muito esforço foi e também 
levou a filhinha. Chegando no local, viu o filho ficar na reserva (não começou 
jogando) mas quando entrou, promoveu o lance que decidiu o jogo e tambçm a 
mensagem do comercial – não basta ser pai tem que participar – dizia o 
comercial. É como se estivesse dizendo uma das linguagens do amor: quero 
tempo de qualidade, tempo onde eu tenho você por inteiro. 
Aplicando isso no contexto em que estamos inseridos, como crentes, é isso que         
Jesus espera de cada um de nós. Vale a pena lembrar que Ele se entregou  inteiro 
por nós, e muitas das vezes, nós nos entregamos pela metade para Ele. 
Demonstramos isso quando fisicamente estamos aqui, mas o coração está longe. 
Quantas vezes  ainda usamos o termo “ a nossa igreja no Brasil “ mostrando que 
o nosso compromisso ainda é lá, e isso não é força de expressão, é a 
demonstração de onde esta o  coração. Queremos saber notícias de lá (nada de 
errado nisso), mas não nos interessamos pelo que acontece aqui. Contribuimos 
com tudo e todos lá, mas não nos comprometemos com os desafios daqui. Somos 
alimentados aqui, então é importante ter em mente que aqui é que se deve 
plantar, cultivar e o desfrutar do corpo. Quantas vezes temos no rol de membros 
o nosso nome, mas não o nosso compromisso, a nossa dedicação, o nosso servir.  
A questão é: Até quando vamos continuar assim? Entra ano e sai ano, a igreja 
continua necessitando dos seus membros não apenas para ter o nome, mas para 
envolver-se. E gostaria de recordar do comercial: Não basta ser membro, tem 
que participar. E participamos quando nos colocamos à disposição para servir. 
 O Espírito Santo deu  dons a você para que você os use no corpo, se você não os 
usa, isso mostra o seu descompromisso e seu descaso não somente com o corpo, 
mas com o próprio Espírito Santo de Deus , em desobiência. 
E quando você serve,  está servindo ao corpo vivo de Cristo, não a pastores e 
líderes, porque estes um dia se vão, mas a Igreja fica e você escreve na história 
da mesma a sua participação. 
E esta oportunidade esta diante de você agora, e a decisão que você tomar, vai 
fazer diferença não só na vida da igreja, mas com certeza também na sua vida. 
Forte abraço, 
 

Pr. Aloisio Campnha 

 
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, 20 de julho de 2008 – Ano V – Nº 232 
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020 

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                                                       Pr. Aloísio Campanha 
Hino Congregacional                                        Regente & Congregação 
 

Vinde, Cristãos, Cantai - 235 HCC 
 

Boas-Vindas                                                        Pr. Aloísio Campanha  
Campanha Do Ano De 2008                                  Pr. Aloísio Campanha 
 

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                             Pr. Aloísio Campanha 
Oração de Gratidão e Consagração                                   
Cânticos                                              Liber NY Worship & Praise Team 
 

Aliança 
Há uma unção 
Casa de Deus 

 
Mensagem                                                           Pr. Aloísio Campanha 
Cântico                                                Liber NY Worship & Praise Team 
 

Aos Pes da Cruz 
 

Palavras Finais                                                     Pr. Aloísio Campanha 
Oração e Benção                                                  Pr. Aloísio Campanha 
Música Final                                                                               Piano 
 

 
Worship & Praise Team: 

M.M. Jocilene Malas (piano e vocal), 
 Caroline Soares (baixo e guitarra),  
Douglas Parreira (guitarra e violão),  

Kevin Chan (bateria), 
 Kevin Siqueira (violino)  
Celsino DaSilva (vocal) 

 Pollyanna Soares (vocal) 
Dennis da Silva (especial – piano) 

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,  
*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 JULHO 
“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que            
alcancemos corações sábios”. Salmo 90:12 
 
11 – Kevin Siqueira  718-721-8137 
12 – Manuel Cunha   703-777-2418 
13 – Jocilene Ayres Malas – (011) 6946-5714 – S.P./ Brasil 
15 – Nathalia Boroni Soares      718-504-2716 
21 - Celsino DaSilva  516-423-9584 
23 – Pr. Jose Augusto Nicolau (Brasil)   augustonicolau@uol.com.br 
28 – Ana Conceição & Carlos – casamento  conceicaofamily@email.com 

 

Você pode ter o privilégio de falar com o Pr Aloisio, é só ligar para o 
número  (908) 451 6230  

Pode estar certo que ele tem um grande prazer de estar em contato com 
você 

 
 

GRUPO DE LOUVOR: Nossos ensaios, estão 
acontecendo às quintas-feiras 8:00PM na casa de 
Pollyanna Soares e aos domingos 6:15PM na Igreja. 
Não se esqueca: o Louvor é o único ministério que 

terá continuidade nos céus. Particpe!!!! 
 
 

QUARTA-FEIRA – Venha participar conosco de nossa Reunião de Oração 
e Estudo Bíblico. O tema de nossos encontros tem sido a oração que 
Jesus nos ensinou “Pai Nosso”. Os momentos de oracao que passamos 
juntos são realmente muito especiais.  “Clama a mim, e responder-
te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.” 
Jeremias 33:3 


