
 

 

QUERIDO VISITANTE  

Você é sempre muito benvindo à  Igreja Batista 
da Liberdade. 

Receba o nosso carinho e atenção. Volte outra vez, Deus sempre terá 
um recado para aqueles que o buscam em Espírito e em verdade. 

 
ESCALA DE SERVIÇO 

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

MEDITAÇÃO 
“Bem-aventurado aquele que teme ao SENHOR e anda nos seus 
caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos; feliz serás, e te irá 
bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa; 
os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que 
assim será abençoado o homem que teme ao SENHOR. O SENHOR te 
abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias 
da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel.” 

Salmo 128 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUVIR, FILTRAR E FALAR 
 

Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha ( Provérbios 18:13) 
Para comunicarmos bem nós temos que abrir mão de três coisas: 
Temos que abrir mão do “achismo”.  Nós entramos em vários problemas quando 
achamos que entendemos o que as pessoas estão nos querendo dizer. A verdade 
é que tudo o que ouvimos passa por um filtro. E esse filtro é determinado pelas 
suas experiências do passado e pela sua personalidade única. Quantas vezes não 
ouvimos o que as pessoas realmente estão nos dizendo, e passamos para a 
frente da maneira que ouvimos? Portanto, é sábio e seguro sempre perguntar 
para esclarecer. “Ouça antes de responder...” 
Temos que abrir mão de acusarmos. Nós não seremos produto da resposta se 
vivermos a vida sendo um ponto de interrogação. A ira e o sarcasmo tornam as 
pessoas defensivas e isso mata a comunicação. Às vezes acusamos quando 
exageramos nos comentários que fazemos sobre as pessoas, acusamos quando 
rotulamos as pessoas e isso não ajuda, pelo contrário as leva até a um 
comportamento negativo, acusamos quando levamos as pessoas a ter 
lembranças do passado que não foram boas e tambem acusamos quando 
achamos que as pessoas não podem fazer algo certo. 
A Bíblia diz: “Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim a que 
unicamente sboa para edificação, conforme a necessidade, e assim, transmita 
graça aos que ouvem.” (Efésios 4:29) 
Temos que abrir mão das nossas apreensões.  O medo afasta uma comunicação 
honesta. Isso bloqueia os sentimentos verdadeiros e não nos deixa confrontar o 
que precisa ser confrontado. As duas maiores apreensões que carregamos são: o 
medo de falhar e o medo de ser rejeitado. Mas quando somos honestos conosco 
mesmos e aceitamos riscos, quando temos que enfrentar o medo uma 
comunicação verdadeira pode acontecer. Liberdade é uma questão de estar 
aberto ao agir de Deus por isso Jesus disse “E conhecereis a verdade e a verdade 
vos libertará” (João 8:32). 
 
Que Deus nos abençoe, 
 
Forte abraço, 

Pr. Aloísio Campanha 

ATIVIDADES PERMANENTES 
 

Escola Bíblica Dominical – 05:00 pm 
 
Momento de Oração – 6:15 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, 17 de maio 2009 – Ano VI – Nº 019  
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                                                        Joao Rubens Soares 
Cântico                                                Liber NY Worship & Praise Team 
 

Me Gusta Estar em Tu Casa 
 

Boas-Vindas                                                           MM. Jocilene Malas 
Cânticos                                              Liber NY Worship & Praise Team 

 
Os Que Confiam No Senhor 

O Nosso General 
O Caminho de Deus é Perfeito 

 
Campanha do Ano de 2009                                       MM Jocilene Malas 

 
TEMA 

CRESCENDO COM EQUILIBRIO 
DIVISA 

“Do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as 
juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do 

corpo, para sua edificação em amor.” Efésios 4:16 
 

Mensagem                                                            Pr. Fernando Coelho 
Dedicação de Dízimos e Ofertas                              Pr. Fernando Coelho 
Música Instrumental                                                                    Piano 
Palavras Finais                                                               Jerusa Soares 
Oração Final e Benção                                            Pr. Fernando Coelho 
Música Final                                                                               Piano 
 

FICHA TÉCNICA 
MM  Jocilene Ayres Malas 
Som: Kevin Siqueira, Kevin Chan 
Projeção: Anthony Soares 
Liber NY Worship & Praise Team – Caroline Soares, Kevin Chan e 
Pollyanna 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 

*Pelo Pr Aloisio Campanha nosso pastor , sua família,  
*Por  Hannah, filhinha do Pr. David e de Ronize Paszkiewicz,   
*Pela saúde de nosso irmão Manuel Cunha e irmã Jerusa Soares,  
*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, 
*Pelo novo Presidente desta Nação, 
* Pelos planos da igreja em 2009, 
* Pela comunhão entre os irmãos, 
* Pela vida das irmãs Fátima e Nadir e o ministério que realizam, 
* Por nossa Campanha de Oração 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO 

Dia 06 – Aniversario de casamento – Jocilene e Sotiris Malas 
Dia 17 – Maria Eugenia de Oliveira  (Bia)  (hoje) 
Dia19 –  Alberto Siqueira  
Dia 25 – Dora Prodel  (Dorinha) 
Dia 25 – Nicholas Malas 

NICHOLAS MALAS vai completar 2 aninhos e convida toda a igreja 
para comer salgadinhos gostosos, assoprar a velinha e saborear um 
bolinho com ele logo após o culto do próximo domingo, dia 24 de maio. 

 
 

CAMPANHA DE ORAÇÃO 
Tem sido motivo de muita alegria, de comunhão de busca ao Senhor e o fato de 
estarmos juntos no ajuda a crescer. Você também pode ter o  privilégio de estar 
conosco todos os domingos à partir das 6:15 PM paticipando desta campanha. 

Nossas reuniões tem sido grandemente abençoadoras. 
Todos são sempre muito  benvindos. 

 
QUARTA-FEIRA 

 
Sempre temos a oportunidade de estarmos reunidos para o nosso momento de 

Oração e Estudo Bíblico às 8:00PM 


