
 
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE DEZEMBRO 

Dia 04 – Stephanie Machado 
Dia 11 – Casamento – Lidia e Paulo 
Dia 13 – Casamento - Solenir e Mauro 
Dia 14 – Solenir Machado 
Dia 14 – Joa Rubens Soares 
Dia 31 – Sotiris Malas 

 
 

QUERIDO VISITANTE 
 

Damos as boas-vindas a todos os que nos visitam e 
cultuam hoje conosco. Desejamos que se sintam bem e 

abençoados por Deus em nossas atividades! 

ESCALA DE SERVIÇO 

Domingo                 Hoje                 Próximo  
 
Dirigente do Culto           Pr. Aloísio Campanha    Pr. Aloísio Campanha 
Som                                  Kevin  Chan                           Kevin Siqueira                           
Projeção        Anthony Soares                    Anthony Soares 
Recepção        João R. Soares                      João R. Soares        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

MEDITAÇÃO SOBRE LIDERANÇA 
 

“Nada esplêndido jamais foi realizado, exceto por 
aqueles que acreditaram que dentro deles havia algo 
maior que as circunstâncias.” 

Bruce Barton 
 

 
 
 

 
 
 

     
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

BIBLIA – LER, VIVER E CRESCER 
Hoje, domingo, é o dia da Bíblia. O nome vem do original BIBLOS  que significa 
“livros”. É verdade que temos a nossa disposição uma biblioteca, que retrata a história 
da humanidade e a sua trajetória. São 66 livros dividos em dois testamentos: o Velho 
com 39  e o Novo com 27 livros. São mais de 40 autores que durante quase vinte 
séculos escreveram harmoniosamente sobre o grande tema que a  envolve: a Pessoa e 
obra de Cristo. 
Como um livro, a Biblia destina-se a ser lida como todos os outros livros, mas a Bíblia 
não é como qualquer outro livro. A Bíblia é o Livro dos livros. É um livro sagrado que 
transcende e posiciona-se acima de qualquer outro livro. É um livro santo porque seu 
Autor é Santo. É um livro santo porque sua mensgem é santa, e seu conteúdo se 
propõe a tornar-nos santos. A Biblia oferece mais do que intuição brilhante, mais do 
que sagacidade humana. Ela é chamada de inspirada, não por causa do seu modo 
sobrenatural de transmissão mediante autores humanos, mas por causa da sua 
origem. Não é meramente um livro sobre Deus, ela é um livro proveniente de Deus. A 
Bíblia não contém as palavras de Deus, ela é a voz de Deus, a Palavra de Deus. Por 
isso a igreja confessa sua confiança e certeza de que a Bíblia é a “vox Dei”, a 
verdadeira voz de Deus. 
A Igreja tem declarado que a Bíblia é a “Norma das normas, sem se submeter a outra 
norma”. Nós podemos usar muitos padrões menores para regular a nossa vida, mas 
todas  essas normas precisam estar subordinadas as Escrituras. A Bíblia não é 
simplesmente uma referência, ela não tem paridade com outros padrões. Como Jesus é 
o Senhor dos senhores e Rei dos reis, assim nós nos subtemos a Sua Palavra como  
nosso padrão de verdade e nossa única legislação. Os reformadores do século XVI 
reconheceram a autoridade sem par da Bíblia e expressaram  na divisa “Sola Scriptura” 
– as Escrituras somente. Penso que os reformadores não desprezaram outras 
autoridades ou negaram o valor das tradições e dos credos, mas distinguiram a 
autoridade singular da Biblia – a única regra infalível de fé e prática. 
Deus conclama a cada cristão a seguir a justiça. Nossa confiança deve ser como de 
uma criança, mas nosso entendimento como o de um adulto. Tal confiança e 
entendimento requerem estudo da Palavra de Deus. O discipulo autêntico medita nela 
de dia e de noite, de forma contínua e permanente. Nosso alvo deve ser mais do que 
conhecimento, deve ser o de  adquirir sabedoria que é fruto de obediência interna e 
externa. 
Assim a Bíblia não vai ser lembrada somente na comemoração do seu dia, mas pelo 
nosso crescimento a partir da leitura e a praticidade como estilo de vida. 
Que o Senhor nos abençoe na leitura da Sua Palavra. 
Forte abraço,                                                                        Pr. Aloisio Campanha 

New York 11 de dezembro de 2011 – Ano VIII Nº46 
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020 

www.LiberdadeNY.org            facebook.com/LiberdadeNY 

 

ATIVIDADES PERMANENTES 
 

Escola Bíblica Dominical – 05:00 pm 
Momento de Oração – 06:15 pm 
Culto Dominical – 07:00 pm 
Culto de Oração e Estudo Bíblico– Quarta-feira 7:30 pm 
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês 
 
 
 
 
 



C U L T O  D E  L O U V O R  E   A D O R A Ç Ã O  

 
ABERTURA 

Hino Congregacional         Regente&Congregação 
 

Oh, Vinde Fiéis! - 90 HCC 
 

Oração Inicial                                Pr. Aloísio Campanha 
Boas-Vindas                                          Pr. Aloísio Campanha 
Palavra Pastoral e Avisos                   Pr. Aloísio Campanha 
 

DEDICAÇÃO DE BENS E VIDAS 
 

Dedicação de Dízimos e Ofertas                   Pr. Aloísio Campanha 
Hino Congregacional        Regente&Congregação 

 
Num Berço de Palhas – 99 HCC 

 
Oração de Gratidão e Dedicação                                                                                 
          

CANTANDO SOBRE A BÍBLIA COMO UMA CRIANÇA 
 
Cânticos                                   Worship&Praise Team 

Os Livros da Bíblia 
B-I-B-L-I-A 

A Bíblia é Qual Martelo 
 

MEDITAÇÃO  SOBRE A  PALAVRA 
 

Mensagem                     Pr. Aloísio Campanha 
 

BÍBLIA: LER, VIVER E CRESCER 
 

DESPEDIDA DO MOMENTO DE CULTO 
Palavra Final           Pr. Aloísio Campanha 
Oração Final e Benção                               Pr. Aloísio Campanha 
Música Final                                                      Piano    
 
 

Atenção : Mudança de Horário 
 
Nos dias 25/12/2011 e 01/01/2012 o nosso Culto de Louvor e 
Adoração estará acontecendo no horário de 5:00 pm. Não se 
esqueçam, somente nestes dois dias. 
 
 

 

COMUNICAÇÕES 

Faça da Oração um Hábito 

Segunda-feira - Pr Aloisio Campanha nosso pastor, sua família e seu Ministério 
  

Terça-feira - Pela diretoria da nossa igreja 
 

Quarta-feira - Pelos ministérios existentes  da Igreja e futuros necessários, 
REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA – 7:30pm   

Quinta-feira – Pelas famílias de nossa igreja 
 

Sexta-feira - Pelos nossos visitantes.  
Ore, converse, comunique-se com os que nos visitam. 

Sábado -  Pelos enfermos – Wilfredo e família, D. Wine e família 
Domingo – Pela unidade da Igreja. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA – 6:15PM 
 
 

 

Jantar Natalino 

No próximo domingo dia 18 de dezembro, 
estaremos realizando o nosso Jantar Natallino. 

Se voce esta pensando em participar desta 
programação procure a Lider de Artes Culinárias 
a irmã Carlota Custodio e confirme sua participação e ajuda para este 
evento que já se tornou uma marca registrada em nossa atividades. 

 
Diferentes Mundos 

“Um mundo feito de colinas e lagos e estabulos e políticos 
e pastores vigiando seus rebanhos na noite. Outro mundo 

feito de anjos e forças sinistras e outros lugares fora 
daqueles chamados de céu e inferno. Numa noite fria e nas 

trevas entre as onduladas colinas de Belém. Esses dois 
mundos se encontraram num dramático ponto de intersecção. Mas 

poucas testemunhas oculares do Natal viram algo neste sentido. Eles 
viram um bebê lutando para ativar pulmões até então nunca usados. 


