
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           

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FLASH DO SPLISH SPLASH 

 
Agradecemos primeiro a Deus por estar 
conosco em todo o tempo, pelo apoio do 
Pr. Aloisio e por todos os que atenderam 

ao nosso chamado. 
Aprendemos na prática o que Paulo diz 

que: “sabia passar por todas as situações” 
e a nossa com chuva e sol. Foram 

momentos especiais para cada um de nós 
que participamos. Estejam atentos para 

nossas próximas convocações e não 
deixem de participar ainda que a meteorologia prometa um péssimo dia. 

Tenha certeza que o Senhor transforma em algo maravilhoso!!!!!! 
Pollyanna e Meyre 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

VOCE  ESTÁ  PREPARADO(A)? 
“Mas a meia-noite ouviu-se um grito: Eis que vem o noivo! Saí ao seu 
encontro.”Mateus 25:6 
 
Como brasileiro gosto de conversar com as pessoas sobre assuntos variados que levam 
a reflexão e aguçam o pensamento. Mas falar do futuro não  é conversa que agrada a 
todos, principalmente aqueles que sentem-se inseguros em relação a esse tópico. 
Geralmente, quando tenho oportunidade, gosto de fazer algumas perguntas que levam 
a pessoa a pelo menos pensar na sua situação, e essas perguntas são as seguintes: Se 
voce morresse hoje ,e chegasse na presença de Deus , e Ele lhe perguntasse por que 
deveria deixar voce entrar no céu, qual seria a sua resposta?  Se voce soubesse que 
teria trinta dias para viver, o que voce faria de diferente neste momento? As respostas 
são variadas e algumas sem fundamento, mas o silêncio se faz notar  em algumas 
dessas pessoas, e o olhar para baixo mostra a situação de tantos que estão vivendo , 
buscando respostas na correria  da vida e não nos caminhos do Eterno. 
Na parábola em questão o noivo veio ao encontro das virgens. É Deus quem toma a 
iniciativa de vir ao nosso encontro. Ele não desiste de nós. Ele não nos joga na lata do 
lixo. Ele não descarta um encontro com cada um de nós. A meia-noite, é um momento 
de ruptura, de troca, de ciclo terminado e é nesta hora que temos que ter resposta que 
satisfaça ao noivo para participarmos da festa dEle. Se não temos essa resposta  nesta 
hora, não adianta os recursos, porque ali não vai ter tempo para comprar, para 
negociar, para ludibriar, para falsificar ingresso para entrar. A pergunta é: Será que 
estamos preparados? 
Preparação exige preço a ser pago. O próprio noivo diz: “Se alguem quizer vir após 
mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me”. Preparação exige confissão de 
que o noivo é Senhor e Ele é o único caminho para a festa. Preparação exige 
reconhecimento de que somos fracos e que precisamos da graça dEle a cada dia, 
porque essa graça nos basta. Preparação exige serviço porque não podemos cruzar os 
braços se o maior homem do mundo morreu de braços abertos. Preparação exige 
obediência para amarmos uns aos outros e verdadeiramente nos tornarmos discípulos 
de Jesus. Preparação  é mante a lâmpada acesa para que a nossa luz possa brilhar 
diante dos homens e eles glorificarem a Deus, o dono da festa.O grito esta para ser 
dado.  
O noivo esta vindo!!!  Será  que como noiva estamos preparados e podemos dizer: 
Maranata! Vem Senhor Jesus? Ou será que pediremos um tempo,  pediremos que o 
Senhor demore mais para fazermos isso ou aquilo?   
Que o Senhor nos ajude através da Sua palavra a mantermos a nossa lâmpada e com 
óleo para o encontro com o noivo. 
 Forte abraço                                                                                                                                                  
                                                                                                       Pr. Aloisio Campanha 

New York 19 de agosto 2012 – Ano IX Nº32 
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 

QUANDO NOS REUNIMOS COMO IGREJA, NOS PREPARAMOS 
PARA ENCONTRÁ-LO 

Música Inicial                                            Piano 
Oração Inicial                                     Maria de Fátima Lacerda 
Cântico                                                 Liber NY Worship& Praise Team 

 
Cantarei Teu Amor Pra Sempre 

 
Boas-Vindas                Maria de Fátima Lacerda 
 
QUANDO DEDICAMOS TUDO O QUE TEMOS E O QUE SOMOS, NOS 

PREPARAMOS PARA ENCONTRÁ-LO 
 

Dedicação de Vidas Bens e Talentos                              Congregação 
Hino Congregacional                                             Vocal & Congregação  

 
Como Agradecer A  Jesus? -  422 HCC 

 
Oração de Gratidão e Dedicação             Membro da Congregação 
 

QUANDO NOS DERRAMAMOS DIANTE DE JESUS, NOS 
PREPARAMOS PARA ENCONTRÁ-LO 

 
Hino Congregacional                                             Vocal & Congregação  

 
Dirijo A Ti, Jesus, Minha Oração”  -  379 HCC 

 
Momento de Intercessão        Pr. Aloísio Campanha 
 

QUANDO LOUVAMOS AO SENHOR, NOS PREPARAMOS PARA 
ENCONTRÁ-LO 

Testemunho                  Solenir Machado 
Cânticos                                                Liber NY Worship& Praise 
Team 

Melhor Amigo (Kleber Lucas) 
Espírito, Enche A Minha Vida 

Espírito Santo De Deus 
 

Mensagem                                         Pr.  Aloísio Campanha 
VOCÊ ESTÁ PREPARADO? 

  
QUANDO TESTEMUNHAMOS AO MUNDO O QUE  APRENDEMOS,  

NOS PREPARAMOS PARA ENCONTRÁ-LO 
 

Palavras Finais e Avisos                          Maria de Fátima Lacerda 
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 
Já estamos em nosso sexto Estudo 

sobre Esperança. Ainda no próximo domingo o 
tema é     A Vitória Final baseado em 1 Coríntios 
15. 35-38. 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. 


