
                       ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO 
Dia 02 – Neide Resende Porfirio 
Dia 03 – Karla Cristina de Oliveira 
Dia 04 – Anthony Pinto Soares 
Dia 06 – Aniversario de casamento – Celsino e Cecília  
Dia 08 –  Michael Scott Machado  

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 Siqueira                         Kevin  Chan 
Projeção                Anthony Soares                       Anthony Soares 
Recepção           João R. Soares                         João R. Soares           

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CULTO DOS FORMANDOS: No mês de JULHO, vem aí nosso 
CULTO DOS FORMANDOS, onde estaremos, como 
igreja, agradecendo à Deus por todos aqueles que se 
formaram, que finalizaram algum curso, alguma estapa de 
seus estudos. Sabemos quão importante é esse momento para 
os formandos e para as famílias. Se você tem algum formando 
na família, procurem a JOCILENE para passar as informações. 
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império romano cobrar impostos , e tinha um publicano  (Mateus)  que cobrava 
impostos para o império romano, mas foi ali que Jesus ensinou  algo que os 
preparou para cumprir a missão,  e o fez “enquanto comiam…” 
Portanto, não se ausente da oportunidade de estar na mesa. Voce, como membro 
da família de Deus, precisa entender que voce tem um Pai, que o ama 
incondicionalmente, e não tem nada que voce possa fazer que o Pai vai deixá-lo 
de amar e de ter prazer de estar com voce a mesa, ensinando e conversando 
coisas saudáveis com voce. Então quando eu e voce aprendemos na mesa sobre 
esses  assuntos saudáveis, vamos projetar na vida de nossos irmãos tambem 
essas coisas, porque assim diz a palavra “que a boca fala do que esta cheio o 
coração”.  Sentemos ao redor da mesa e na nossa diferença, vamos produzir 
comunhão e integração. 
Que o Senhor da mesa nos abençoe como família. 
Forte abraço, 

Pr. Aloísio Campanha 

 
 

 
 

 
 
 

     
 
 
 

 
 
 

 
 
 

A FAMÍLIA E A MESA 
“ Chegada a tarde, pôs-se Jesus à mesa com os doze discípulos … Enquanto 
comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, 
dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo 
dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos” – Mateus 26: 20, 
26-27 
Em tempos de crise e de correria,  como estamos vivendo, a família não tem mais 
tempo de sentar a mesa juntos e conversar sobre a propria crise. Isso gera mais 
problemas ainda , devido ao isolamento e que cada membro da familia tem que 
resolver o “seu” problema. 
Na cultura hebraica sentar-se a mesa implica muito mais do que sentar-se junto 
para comer. Isso demonstrava que os familiares e  a pessoa convidada e tinha 
comunhão com aquele que era o líder da casa e portanto tambem da mesa. E 
nunca isso era feito na correria, no tumulto . Era um tempo precioso que 
precisava ser aproveitado com a qualidade que o preparo exigia. Entendo que os 
tempos mudaram, mas não podemos abrir mão de princípios que são 
fundamentais a nossa existência e querer fazer dos meios um modo de vida. 
Temos que ter,  como família,  o hábito de sentarmos juntos e termos comunhão 
uns com os outros. 
Jesus estava vivendo os últimos dias de Sua humanidade e tirou tempo para 
sentar-se a mesa com os doze e conversar sobre coisas que eram relevantes para 
o legado que Ele deixou. É importante notar que os discípulos tomaram a 
iniciativa do diálogo para a preparação da mesa. Não esperemos um convite para 
sentar a mesa com alguem. Saiba que tem alguem perto de voce esperando 
tambem um convite para ter comunhão contigo e só depende de voce a inciativa 
para que na mesa a conversa seja saudável e relevante para a razão do 
ajuntamento e do desejo do coração. 
Jesus tambem orientou os discípulos o que dizer  ao homem que iria ceder o 
lugar para a realização da refeição. Sempre dependa de Jesus e peça a Ele a 
orientação do que conversar na mesa. Como família, quantas vezes, a mesa é 
lugar de discussões que não produzem nenhum resultado, e causa até 
desmotivação para voltar a sentar ao redor dela. Uma conversa sobre assuntos 
salutares é um convite  a motivação para sempre estarmos juntos como família. 
Por ultimo saiba que na mesa  é uma oportunidade de vivenciarmos as 
diferenças. Com Jesus estava sentado a mesa um traidor, um que iria negá-lo e 
tambem aquele que iria duvidar. Tinha um zelote (Simão) que era contra o  
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“Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há 
liberdade.”   2 Coríntios 3:17 

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 
 
 
 



CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO 

NOVAMENTE JUNTOS PARA CELEBRARMOS O AMOR DE JESUS 
 

Música Inicial                                                                              Piano 
Oração                                                                Pr. Aloísio Campanha 
Cântico                                      Liber NY Worship & Praise Team 

 
Tu És Santo 

 
Boas-Vindas e Comunhão                              Pr. Aloísio Campanha 

 
NOVAMENTE JUNTOS, PARA DEDICARMOS NOSSAS VIDAS, BENS 

E TALENTOS 
 

Dedicação de Dízimos e Ofertas                   Pr. Aloísio Campanha           
Oração de Dedicação e Gratidão               Carlota Custódio 

 
NOVAMENTE JUNTOS, NA MESA DO SENHOR 

 
Cânticos                          Liber NY Worship & Praise Team 

 
Revelation Song 

Adoramos  O Cordeiro 
 

Distribuição do Pão e do Vinho                              Pr. Aloísio Campanha 
Hino Congregacional            Vocal e Congregação 

 
Digno É O Cordeiro - 128 Hcc 

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

 
Então Se Verá 

 
NOVAMENTE JUNTOS, APRENDENDO UM POUCO SOBRE A 

PALAVRA DE DEUS 
 

Mensagem Musical                                Jocilene Ayres Malas 
 

Usa-Me 
Mensagem            Pr. Daniel Camaforte 
 
NOVAMENTE PRONTOS PARA UMA NOVA SEMANA QUE SE INICIA 

 
Palavra Pastoral e Avisos                                      Pr. Aloísio Campanha 
Oração Final e Benção                                          Pr. Aloísio Campanha 
Música Final                                                                               Piano 
 
 

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 - Pelo Ministério de Música, 

REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA – 7:30pm 
  

Quinta-feira – Pelas famílias de nossa igreja e Ministério de Finanças 
Sexta-feira – Pelo Ministério de Mulheres. Pelos nossos visitantes. Ore, 

converse, comunique-se  com os que nos visitam. 
Sábado -  Pelos enfermos – José Machado -Pelo Ministério de Artes 

Culinárias. 
 Domingo – Pela unidade da Igreja. Pelo Ministério de Oração. 

Oremos pela saude do Pr. Eli Fernandes de Oliveira 

 REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA – 6:15PM 

 
VIAGEM À WASHINGTON D.C.: Estaremos viajando com o 
Youth Choir para cantarmos na Igreja Batista Nações Unidas, 
em Maryland. Teremos um tempo de turismo, 
confreternização, serviço e louvor e adoração ao Senhor. Sem 
dúvida, será uma experiência abençoadora para todos nós. 
Estejam atentos aos detalhes dessa viagem em nosso boletim, 
emails e Facebook. 
Data da viagem: 29 DE JUNHO à 1º DE JULHO. 
  
ENSAIO DO YOUTH CHOIR:  Todas as QUINTAS-FEIRAS, 8pm, AQUI NA 
IGREJA. Estamos ensaiando o musical “YOUR GREAT NAME” juntamente com 
alguns jovens da Immanuel Church. Faremos apresentações em Maryland e na 
International Fair. 
  
INTERNATIONAL FAIR: A Immanuel Church estará promovendo uma 
INTERNATIONAL FAIR, onde as culturas Brasileira, Americana, Napalesa e 
Hispânica serão celebradas. O objetivo dessa Feira é o contato de nossas igrejas 
com a comunidade de Astoria e Woodside. Nossa igreja estará responsável por 
uma das barraquinhas. PRECISAMOS DE VOLUNTÁRIOS PARA TRABALHAR 
EM DIVERSAS ÁREAS DE NOSSA BARRACA. Estejam atentos às informações, 
mas desde já, separe esta data em sua agenda: 
7 DE JULHO de 11:00am  - 6:00pm (horário aberto ao público) 
  
AGRADECIMENTO: Queremos agradecer de coração à todos os que nos 
ajudaram a fazer a festa de aniversário do Nicholas, bem como aqueles que 
puderam estar conosco, celebrando e se divertindo! Foram momentos preciosos 
na vida dele e de nossa família. Obrigado, família Liberdade! Familia Ayres 
Malas 
 


