
QUERIDO VISITANTE  
Que bom que você está conosco hoje,  a sua 
presença é muito importante para nós e nos 
alegra. Que o Senhor tenha uma mensagem 

especial para você no dia de hoje. Volte outras vezes e que Deus o 
abençoe sempre.  
Pr. Calixto e Família o nosso especial agradecimento por sua presença . 

“Com carinho, Igreja Batista da Liberdade em New York.” 
 
 

ESCALA DE SERVIÇO 
 

          
   Hoje  Próximo domingo 
 
Dirigente do Culto               João R. Soares                  João R. Soares             
Som                                      Kevin Siqueira                   Kevin Siqueira              
Projeção            Anthony Soares                Anthony Soares               
Recepção            Pollyanna Soares            Pollyanna Soares              
Contagem/Hoje                   Jerusa, Sotiris, Fatima 
Contagem/Proximo Dom    Jerusa, Sotiris, Fatima   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 

Para sua meditação hoje 
 

A língua serena é árvore de vida, mas a 
perversa quebranta o espírito.  

Prov.15:4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONSTRUINDO PONTES  E DERRUBANDO MURALHAS 
… quando depender de vós, tende paz com todos os homens. 

 
Os relacionamentos que temos determinam o tipo de pessoa que somos, assim 
como os livros que lemos mostram a sociedade que estamos construindo. Por isso 
amizades sadias são fundamentais para a solidificação da vida e família e bons 
livros não fazem mal a ninguém. 
Quando cheguei aos Estados Unidos, mais de vinte anos atrás, uma das coisas 
que me impressionou foi de que as casas não eram separadas por muros ou 
cercas. Achei isso bonito, tudo aberto, sem delimitações. Descobri , entretanto, 
que o muro e as cercas são invisíveis. Enquanto no Brasil temos muros 
altíssimos, onde os vizinhos até “trepam”em cima dos mesmos para convidar um 
ao outro para um cafézinho, ou mesmo para falar das coisas da vida , onde de 
uma maneira ou outra sempre estão mantendo a política da boa vizinhança 
através da ajuda mútua, aqui nos Estados Unidos a individualidade fala mais alto, 
as cercas  na verdade são imensas muralhas construídas através da indiferença e 
do egoísmo. 
Enquanto no Brasil se caminha milhas para rever quem é importante e faz 
diferença na vida, nos Estados Unidos é importante manter pessoas a  milhas de 
distância porque isso é que faz diferença. 
Quando aprofundamos na questão vemos o porque de cada cinco casamentos nos 
Estados Unidos, três acabarem em divórcio. Falta coletividade, falta comunhão, 
falta conversar mais, falta dar-se mais , falta conhecer mais e ser também 
conhecido. Mas como isto vai acontecer se estamos derrubando as pontes que 
conectam, que ligam, que nos conduzem por caminhos sadios e construindo 
muralhas que obstruem, que segregam, que destroem os relacionamentos? 
Cabe a nós rever princípios que são essenciais a nossa existência. Estamos as 
vezes passando por cima dos mesmos, quando não perdoamos, quando não 
amamos, quando não sentimos empatia, porque a dor do nosso irmão tem de ser 
como se doesse em nós, porque isso é uma oportunidade ímpar de aproximação 
e construção sadia de um relacionamento, isso é construir pontes e derubar 
muralhas. 
Que Deus nos conduza e nos permita rever esses princípios iluminados pelo se 
Santo Espírito. 
Forte abraço; 
                                                                                       

Pr. Aloisio Campanha 

 
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, 05 outubro de 2008 – Ano V – Nº 243 
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. Calixto Patricio    
Cânticos                                                       Liber NY Worship & Praise 
Team 

Como É Bom Estarmos Aqui 
 

Boas-Vindas                                                          João Rubens Soares 
Campanha Do Ano De 2008                                           Fatima Lacerda 

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                                    Fatima Lacerda 
 Oração de Gratidão e Consagração                                
Cânticos                                             Liber NY Worship & Praise Team 
 

Igreja, Família 
Eu Quero Ser Uma Bênção Pra Você 

 
Momento de Intercessão Uns Pelos Outros                      Congregação                        
Cânticos                                            Liber NY Worship & Praise Team 
 

Faz-Nos Um 
Há Uma Unção 

 
Mensagem                                                               Pr. Calixto Patricio       
Palavras Finail                                                              Fatima Lacerda 
Oração Final e Benção                                              Pr. Calixto Patricio       
Música Final                                                                               Piano 
 

 
Worship & Praise Team: 

 
M.M. Jocilene Malas (piano e vocal), 
 Caroline Soares (guitarra e piano),  
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 
 

ANIVERSARIANTE DO MÊS DE SETEMBRO 
 

Dia 04 – Evanise Chan 
Dia 09 – David de Carvalho 
Dia 10 – Pollyanna Soares 
Dia 27 – Maria Lucy Scaramuzzi 

 
 

GRUPO DE LOUVOR: Pelo que podemos verificar a cada domingo, nosso 
grupo de louvor tem crescido muito em harmonia. Isso, é fruto de dedicação por 
parte dos componentes que a cada semana se dispõe a estarem juntos 
ensaiando dando o melhor de si para a obra do Senhor.Oremos para que o 
Senhor frutifique esta obra para honra e glória do seu nome. 
Ensaios – Todas às quintas-feiras na residência da Caroline Soares às 8:00PM e 
aos domingos às 6:15PM na igreja. 

 

QUARTA-FEIRA   
 

A cada semana temos estudado sobre  coisas que constroem e destroem os 
relacionamentos. Para que possamos estar sadios sobre estas questões 
precisamos Cultivar os nossos Relacionamentos. Na semana que passou 
tivemos a oportunidade de aprender sobre:  Insegurança/Amor e 
Ressentimento/Perdão. Nossos estudos tem sido complementados aos domingos . 
Se você quer aprender  a como ter um relacionamento de acordo com os 
propósitos bíblicos, não deixe de participar de nossas reuniões, será sempre 
muito benvindo. 


