
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE AGOSTO 
 

Dia 12 – Princesa Manuel  
Dia 12 – Aloisio Campanha Junior 
Dia 19 -  Carlota Custodio  
Dia 30 -  Sofia de Oliveira  

 
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    Joao R. Soares    Maria de Fatima Lacerda     
Som                                  Kevin  Chan                Kevin Siqueira                          
Projeção                Anthony Soares             Anthony Soares 
Recepção           João R. Soares           Meyre Hellen Gomes           

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPLISH SPLASH 

 
Esta chegando o dia 18 de julho que com 
certeza sera muito divertido para todos os 
que irao ao Parque de Aguas.Voce que ja 

confirmou a sua presenca, procure Pollyanna 
ainda hoje para tratar de assuntos finais tais 

como horario de saida, tickt, conducao e 
outras coisas mais. Lembre-se é muito 

importante esta comunicacao.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

                                                          DIREÇÃO 
Gente que está sem direção não é tão raro de encontrarmos no mundo de hoje. Se voce 
andar pelas ruas de New York é grande o número  de pessoas  com mapas na mão 
procurando pontos que são atração na cidade. 
O mais interessante é que com a tecnologia aumentando a cada dia a chance de ficar sem 
direção cresceu assustadoramente, mas em contra-partida parece que esta acontecendo 
exatamente o contrário, as pessoas estão ficando sem direção. 
Estar no mundo sem saber o propósito é uma das coisas mais frustantes que possam  existir. 
Sem direção , há um vazio, há um senso de desperdicio de tempo, há perguntas que não se 
calam porque não se encontram respostas satisfatórias. 
Há pessoas que estão perdidas no trânsito. Quando estive em Portugal , chegamos a meia-
noite em Lisboa e naquela época sem GPS, encontramos alguem para pedir informações e 
demoramos muito para achar o hotel que fizemos a reserva , por não sermos familiarizados 
com a cidade. 
Outras estão perdidas emocionalmente. Talvez o fim de um namoro, de um noivado ou de 
uma amizade, tirou o chão e essas pessoas não querem mais relacionar-se, abrir-se , 
alegrar-se, com medo de machucar e ser machucado. Por isso trancam-se nos porões 
escuros e entram em depressão. 
Há tambem as que estão perdidas espiritualmente.  Pessoas que acreditam que a vida é aqui 
e agora e depositam nas coisas a sua esperança. Vivem uma vida miserável por não perceber 
as indicações claras daquele que é a própria esperança. Tambem os que confiam na igreja, 
no legalismo, na tradição, na religiosidade, ficam sem direção espiritual, por não colocar os 
olhos na Palavra. 
Neste contexto Jesus contou três parábolas em Lucas capítulo 15. Aqui Jesus apresenta um 
fato sublime e supremo: que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, ao que 
está sem direção.  O ponto de destaque em cada uma dessas  parábolas é a preocupação por 
algo perdido e a alegria ao encontrá-los. Da mesma maneira que nos alegramos  quando 
estamos perdidos e encontramos o endereço procurado, o ombro amigo e força renovadora 
que nos faz levantar e olhar para a frente com uma nova perspectiva,  assim tambem tem 
aquele que nos dá a direção, que oferece o ombro e é a própria alegria que nos renova. 
Estar com foco e direcionado é um bem que possuímos e temos que esforçar-nos para 
mentê-lo.  Quantos estão perdidos ao nosso redor e precisam de luz para seguir e iluminar o 
caminho deles. Por isso Jesus nos desafia "que brilhe a nossa luz diante dos homens 
para que eles glorifiquem a Deus". Tem gente que precisa achar o caminho, que precisa 
ser resgatada, que precisa ser abraçada e o desfio esta diante de mim e de voce de sermos 
esse indicador, esse GPS, emocional e espiritual para cada um deles. 
Que Deus no capacite e direcione para isso. 
Forte abraço,                                                                                                       
                                                                                                  Pr. Aloísio Campanha    

New York 12 de agosto 2012 – Ano IX Nº31 
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020 

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 

COMO OVELHAS PERDIDAS, FOMOS ENCONTRADOS POR JESUS  
E DESEJAMOS ESTAR SEMPRE EM SUA PRESENÇA 

Música Inicial                                     Piano 
Oração Inicial            João Rubens Soares 
Cânticos                                       Liber NY Worship& Praise Team 

Jesus, Em Tua Presença 
Eu Só Quero Estar Onde Estás 

 
COMO OVELHAS RESGATADAS, SOMOS UNIDOS EM CRISTO POR 

SEU AMOR 
Boas-Vindas            João Rubens Soares 
Hino Congregacional                                             Vocal & Congregação  

Igreja, Família 
COMO OVELHAS RESGATADAS, SOMOS GRATOS AO PAI PELO 

AMOR E PROVISÃO 
Dedicação de Vidas Bens e Talentos                              Congregação 
Música Instrumental                                                     Piano 
Oração de Gratidão e Dedicação             Membro da Congregação 
 

COMO OVELHAS RESGATADAS, VIMOS DIANTE DO PAI EM 
ORAÇÕES E SÚPLICAS 

Mensagem Musical             Solo 
Como Ovelhas Perdidoas 
Jocilene Ayres – Soprano 

Momento de Intercessão         Pr. Aloísio Campanha 
 
COMO OVELHAS RESGATADAS, GLORIFICAMOS E EXALTAMOS O 

NOSSO PASTOR E SENHOR 
Cânticos                                       Liber NY Worship& Praise Team 

Tu És Bom/ You Are Good 
Tu És Santo/You Are Holy 

Tu És Soberano 
 

COMO OVELHAS RESGATADAS, NOS ALIMENTAMOS DA PALAVRA 
DO SENHOR 

Mensagem         Pr.  Aloísio Campanha 
 

 COMO OVELHAS RESGATADAS, TRATADAS E 
ALIMENTADAS, SAÍMOS AO MUNDO PARA GERAR NOVAS 

OVELHAS 
  
Hino Congregacional          Vocal e Congregação 

As Boas Novas Anuncia -  541 HCC 
Palavras Finais e Avisos           João Rubens Soares 
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. 
Ainda no próximo domingo o tema é     Retorno 

do Rei baseado em 1 Tessalonicenses 4.13; 5.11. 
O nosso desejo é que todos tenham a 

oportunidade de participar de nossa EBD. Não 
espere tanto venha estar conosco todos os 

domingos às 5:00pm. 

 
 

AGENDA DE FINAL DE ANO 
 

            Setembro 22 – Programa Especial  dos Jovens 
            Outubro 17 – Aniversario da Igreja 
            Novembro 22 – Thanksgiving 
            Dezembro 25 – Natal 
            Dezembro 31 – Vigília 
Marque cada uma dessas datas no seu 
calendário para que  possa estar participando 
de cada atividade. 
Esteja atento pois, voce pode ser convocado 
para trabalhar tambem. ...Todo corpo bem 
ajustado... é a nossa divisa. 


