
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.  

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

ESCALA DE SERVIÇO 
 

          
   Hoje  Próximo domingo 
 
Dirigente do Culto            João Rubens Soares         Aloisio Campanha 
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 
 
“Procura apresentar-te a Deus aprovado, como 
obreiro que não tem de que se envergonhar, que 
maneja bem a palavra da verdade.” 

2 Timóteo 2:15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

COMO DESENVOLVER A AUTO-DISCIPLINA 
2 TIMÓTEO 1:7 

Deus quer desenvolver uma auto disciplina em nós que nos leva a fazer coisas 
incríveis, inclusive aquelas que queremos desistir delas. 
Através dos anos podemos observar algumas coisas que as pessoas que se auto-
disciplinam fazem e podemos tirar alguns exemplos e aplicar em nossas vidas. 
Pessoas auto disciplinadas controlam seus temperamentos. Elas vivem por seus 
compromissos e não por suas emoções . Pessoas que fazem as coisas certas mesmo 
que não gostem, estão fazendo as coisas mais bem feitas no planeta. “Como a cidade 
derrribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito”.  
Provérbios 25:28 
Pessoas auto disciplinadas vigiam suas palavras. Elas pensam antes de abrir a boca. 
Aquele que guarda seus lábios, guarda a sua vida. Provérbios 13:3 
Pessoas auto disciplinadas retem suas reações. Até quanto nós podemos aguentar 
antes de explodir. Veja o conselho bíblico: O entendimento do homem retem a sua ira, 
e sua glória é passar sobre a transgressão. Provérbios 19:11 
Pessoas auto-disciplinadas se mantem no que traçaram. O mais importante não é o 
quanto fazemos de hora por semana, mas sim o que colocamos dentro dessas horas. 
Se voce não determina no que vai investir o seu tempo, tenha certeza que alguem vai 
decidir por voce. “Remindo o tempo porque os dias são maus.” Efésios 5:16 
Pessoas auto-disciplinadas administram bem as finanças.  Elas aprendem a viver com 
menos do que ganham e investem o restante. O valor de um  orçamento diz ao seu 
dinheiro onde voce o quer em vez de ficar queimando fosfato tentando lembrar onde 
ele foi. “Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o 
devora”. Provérbios 21:20 
Pessoas auto-disciplinadas mantem a saúde em dia.  Esse é o caminho para conseguir 
atingir o alvo: a saúde. Cuidar dela é fundamental para que as outras coisas 
aconteçam. “Cada um deva saber controlar o seu corpo, mantendo-o puro e o tratando 
com respeito. I Tessalonicenses 4:4 LH 
A disciplina que voce estabelece hoje determina o seu sucesso amanhã. Mas isto 
requer muito mais do que força de vontade, isto requer uma força maior do que voce 
mesmo. “Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder e amor 
a auto-controle”. II Timóteo 1:7 
Quanto mais eu aceito o controle de Deus na minha vida, mas auto-controle e auto-
disciplina Ele me dá. 
 
Deus nos abençoe. 
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, 19 outubro de 2008 – Ano V – Nº 245 
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                                                                   Instrumental 
Oração Inicial                                                        João Rubens Soares 
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 
 

Brilho Celeste  -  446 HCC  
 

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

Todo poder 
Maravilhoso 
Consagração 

 
Mensagem                                                            Pr. Fernando Coelho 
Palavras Finais                                                Maria de Fátima Lacerda                       
Oração Final e Benção                                           Pr. Fernando Coelho 
Música Final                                                                     Instrumental 
 

 
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) 
Alexandre Nunes (especial do mês) 

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 
*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 
* Pela viagem do Pr. Aloísio a Cuba bem como toda equipe de NJ. 

                         MÊS DE OUTUBRO – ANIVERSÁRIO DA IGREJA 
 
Estaremos comemorando o aniversário da 
Igreja nos dias 1 e 2 de novembro.  O orador 
oficial será  Pr. Josias Bezerra, ele pastor na 
Boca Glades Baptist Church, FL . Outras 
atividades estarão acontecendo, que cada 
irmão esteja atento, participando e acima de 

tudo orando afim de que cada momento seja de bênção para 
toda a igreja. 

GRUPO DE LOUVOR  
Os ensaios estão acontecendo todas às quintas-feiras na residência da 

Caroline Soares às 8:00PM e aos domingos às 6:15PM na igreja. 

QUARTA-FEIRA   
Na quarta-feira que passou estudamos sobre Salmo 1.          
  A FELICIDADE DE QUEM BUSCA A DEUS. 
 Verso por verso podemos ter acesso a grandes bênçãos de Deus para  nossas 
vidas através de decisões sábias. 
Verso 1 - Quando escolho boas companhias. Bem aventurado o varão...  
Verso 2 - Quando escolho a Deus - Antes tem o seu prazer na lei do Senhor... 
Quando escolho meditar na lei de Deus ... e na sua lei medita de dia e de 
noite.   Verso 3 - A bênção da Segurança - Árvore plantada ... 
A bênção da Produtividade - ... dá o seu fruto na estação 
própria. 
A bênção da Consistência - ... suas folhas não cairão 
A bênção da Properidade - Tudo quanto fizer prosperará. Não 
somente   materielamente, mas principalmente esiritual e 
emocionalmente. 


