
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO 
Dia 11 – Kevin Siqueira 
Dia 13 – Jocilene Ayres Malas  
Dia 13 – Maria de Fátima Borges (NJ) 
Dia 15 – Nathalia Boroni Soares  
Dia 16 – Angela Babo 
Dia 21 – Celsino D’Silva 
Dia 28 – Aniversario de casamento – Ana e Carlos 
Dia 30 – Claudia de Mirande Barbosa 

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           Jerusa Soares                 Maria de Fatima Lacerda           
Som                                  Kevin Siqueira                         Kevin  Chan 
Projeção                Anthony Soares                       Anthony Soares 
Recepção           João R. Soares                         João R. Soares           

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALÇADO COM CHUTEIRAS COLORIDAS 
 

Refletindo:  1 Reis 9 - 11 
Salomão foi um homem abençoado por Deus. Os relatos 

sobre sua riqueza,  
sabedoria e seus relacionamentos parecem estar ali para 

mostrar o que pode  
fazer um homem, na dependência de Deus. 

A vida, no entanto, é dinâmica. Uma vitória hoje não garante a de amanhã.  
Por isto, somos convidados a vigiar, se queremos não cair.  

Como dizemos na linguagem de futebol, parece que Salomão, decorrido um  
tempo, começou a entrar em campo de salto alto e com chuteiras coloridas.  
O resultado está registrado também na Bíblia – ah! Esse livro é verdadeiro  

sobre nós, mesmo! 
Lemos extasiados - que é como ficamos diante do luxo - os capítulos 9 e 10  
de 1 Reis, que, no entanto, é complementado pelo capítulo 11, sobretudo o  

versículo 4. Não deixe de ler, por favor 
 
 

Extraído - IBI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

AGRADAR A DEUS 
 

“… não servindo à vista como para agradar a homens. “(Efésios 6:6) 
 
Se voce constantemente  preocupa-se do que os outros estão pensando de voce, então 
voce está sendo pego em  uma armadilha. Voce não tem que agradar a todos mais do 
que o que voce pode agradar a todos. É um mito pensar que para ser feliz, voce 
precisa ser querido e aprovado por todos que voce conhece. Isso não é verdade. 
Mesmo Deus não pode agradar a todos, e somente um mentiroso tentaria o que Deus 
não consegue fazer. O único que poderia agradar a todos foi crucificado.  Jesus mesmo 
disse que o seu foco é agradar a Deus. (João 8:29) 
Então como lidar com pessoas que são difícil de agradar? Uma coisa que voce não deve 
fazer é “abaixar”. Somente porque voce é um cristão, isso não significa que voce tenha 
que submeter-se e deixar que outros manipule voce. Romanos 12:2 na linguagem 
Phillips diz o seguinte: “ Não deixe que o mundo ao seu redor o imprense ao seu 
próprio molde.” 
A verdade é que ninguem pode pressioná-lo (a) sem a sua permissão. Se voce está 
sendo pressionado por alguem, é porque voce está dando permissão para que essa 
pessoa o pressione. Se voce está sentindo-se controlado ou manipulado, é porque voce 
esta permitindo que voce seja controlado ou manipulado. 
 Voce não tem que ser assim. Está correto de lutar pelo que é certo. É correto ser 
assertivo. Muitos cristãos tem medo de questionar. Muitos pensam que é mais 
espiritual ficar quieto e sofrer por isso. Tem horas que é melhor calar, é verdade, mas 
isso não pode tornar-se regra. Deus não espera que voce seja um tapete de porta – 
mas tambem Ele não espera que voce seja um manipulador. 
Por que não pensar em algumas situações em  que voce pode ser assertivo e não 
comprometer-se como cristão? 
Quais foram as consequências que voce ja experimentou quando voce tomou a decisão 
de agradar mais aos homens do que a Deus? 
A Bíblia nos orienta assim: “Agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do seu 
coração.”- Salmo 37:4 
Tambem diz que “sem fé é impossível agradar a Deus.” Hebreus 11:6 
Que o Senhor nos abençoe. 
Forte abraço, 

Pr. Aloísio Campanha 
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www.LiberdadeNY.org            facebook.com/LiberdadeNY 

“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 

BUSCANDO AGRADAR A DEUS ATRAVÉS  DA COMUNHÃO COM 
NOSSOS IRMÃOS 

 
Música de Abertura                                                     Piano 
Oração                                Ana Conceição 
Boas-Vindas                                         Ana Conceição 
Cântico                              Worship&Praise Team e Congregação
  

Eu Preciso de Você 
 

BUSCANDO AGRADAR A DEUS COM A DEDICAÇÃO DE VIDAS, 
BENS E TALENTOS 

 
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos                   Congregação 
Hino Congregacional              Worship&Praise Team and Congregação 
 

Usa, Senhor -  433 HCC 
 

Oração de Dedicação das Ofertas                           Anderson Silva 
Cânticos & Hino                   Worship&Praise Team e Congregação
  

Consagração 
Oferta de Amor 

 
BUSCANDO AGRADAR A DEUS APRENDENDO DELE O QUE É 

REAlMENTE IMPORTANTE 
Mensagem                                           Pr.Aloísio Campanha  
 

“ AGRADANDO A DEUS”  
 

Cântico                              Worship&Praise Team e Congregação
  

Coração Igual ao Teu 
 

BUSCANDO AGRADAR A DEUS COLOCANDO EM PRÁTICA OS SEUS 
ENSINAMENTOS NA SEMANA 

 
Palavras Finais e Avisos                                        Ana Conceição 
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. 

 REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA – 6:15PM 

 

EBD 
Iniciamos uma série de Estudo sobre Esperança baseada em várias 

passagens Bíblicas. O nosso desejo é que todos tenham a oportunidade 
de participar de nossa EBD, tem sido momentos maravilhosos de 

comunhão no estudo da Palavra de Deus. Não espere tanto venha estar 
conosco todos os domingos às 5:00pm. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUAL É A SUA ?______________ 


