
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO 
Dia 05 – Casamento Pr. Aloisio e Selma 
Dia 06 – Casamento Sotiris e Jocilene 
Dia 15 – Tereza Monteiro 
Dia 17 – Maria Eugenia de Oliveira (Bia)  
Dia 19 – Alberto Siqueira  
Dia 23 – Anita dos Santos  
Dia 25 – Nicholas Malas 
Dia 26/4/2013 – Maria de Fatima Lacerda  

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 
Som                              Kevin Siqueira                          Kevin Siqueira                    
Projeção               Anthony Soares                       Anthony Soares 
Recepção               Lidia Krummenauer                   Jerusa  Soares            

        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 8:00 pm 
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês 
Culto Administrativo –  Todo 2º. domingo do mês 

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA – EBD 
ADULTOS 

 Nosso novo tema é : PERDÃO – Reconciliação 
com o passado. Nosso Pai é Perdoador – Lucas 
15.11-32 primeiro estudo que Foi ministrado pelo 
Pr.Aolisio. Próximo –Por que necessitamos perdão 
Ef. 2.1-10 com a irmã Jerusa Soares às 5:00pm 
na sala da EBD 
 

Continuação da página 1 (editorial) 
Os irmãos precisam se amar mais. Precisam estender a mão um para o outro, assim 
acabaria a idéia do egoismo, da indiferença, da disputa, da falta de paz. Os irmãos 
precisam viver em respeito  de um para com outro, considerando cada um o outro 

superior a si mesmo, aprendendo um com o outro. 
Na verdade, todos precisamos ser mais imitadores de Cristo, andar em amor, como 
Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Família que é bênção para as 

nações precisa da idéia de entrega, de doar-se, de juntar-se. É preciso cada dia mais 
a idéia de abrir mão para ganhar, não deixando de viver os princípios, mas buscando 

meios de se tornar resposta par um undo carente. 
Que Deus nos abençoe, 

Forte abraço.                                                               
Pr. Aloísio Campanha 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FAMILIA QUE ABENÇOA AS NAÇÕES 

“… e em ti, serão benditas, todas as familias da terra”.  
Genesis 12:3 

Em um mundo tão conturbado como o nosso, onde parece que o descontrole está 
tomando conta e não se sabe onde vai chegar, o que é necessário para que se 
caminhe na direção do saudável , para que as familias não naufrague em suas 

próprias crises? 
Primeiro, penso que os pais precisam ser presentes.  Não provocando a ira nos 

filhos, não é ficar sempre mordendo e assoprando, não é malhando os filhos, não 
é apontando o caminho de idolatria, não é passando a mão na cabeça,  não é 
discutindo na frente dos filhos, não é culpando um ao outro que se consegue a 
estabilidade, porque tudo isso será projetado na sociedade. O mundo lá fora vai 

experimentar o que cada um vive dentro do seu lar. Então as transformações que 
pretendemos lá fora, começam dentro de nossa casa e nós, os pais,  temos uma 

grande responsabilidade para com isso. 
O pai, não pode trocar presença por presentes. Não é comprando, não é somente 
batendo, não é ensinar  pedindo ao filho que olhe o exemplo de fulano somente, 

mas o pai precisa ser um exemplo. Amando a esposa, santificando-a, purificando-
a. O pai precisa restaurar sempre o altar dentro de casa. Viver a fé que vence, o 

amor que transforma, a esperança que alimenta é responsabilidade do pai, 
porque é a ele que Deus vai vir na viração do dia para ele dar conta da familia 

que lhe foi entregue. 
A mãe deve  ser cooperadora, ajudadora, educadora, alimentar saudavelmente os 

filhos  e isso implica em colocar fora os “junk foods” sejam eles material, 
emocional e espiritual. É fazer uma limpeza na geladeira para que o filho tenha 
acesso aquilo que traz sáude. É ligar a televisão no que vai mostrar e apontar 

caminhos estáveis, é permitir o acesso ao computador na pesquiza e nos contatos 
que vão ser  agentes transformadores para o bem. 

Os filhos precisam ser obedientes aos pais, precisam dar honra aos pais, para que 
possam andar bem e ter quantidade mas sobretudo qualidade de vida. Ser um 
ajudante nas tarefas, parceiros na construção de um ambiente equilibrado. Os 

filhos precisam sentar a mesa  com prazer , não emburrados, não como se 
estivessem perdendo tempo, mas sim remindo  o tempo, porque os dias são 

maus. 
Continuação na página 04 
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Pr. Aloísio Luz Campanha 

“Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há 
liberdade.”   2 Coríntios 3:17 



CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO 

Video Count Down Para Início do Culto                        Multimídia 
 

EXALTANDO O NOME DO SENHOR EM FAMÍLIA 
Música Especial                  Danila Pinheiros Chaves – solo 

Deus, Tú És Santo! 
Oração                                  Jocilene Ayres Malas 
Música Congregacional    LiberNY Worship&Praise Team e Congregação

 From The Inside Out 
Boas-Vindas                           Nélio de Almeida Chaves 
Comunicações e Aniversariantes                       Nélio de Almeida Chaves 
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos            Congregação 
Música Congregacional      LiberNY Worship&Praise Team e Congregação
 Tudo Entregarei (Português/Español/English) – 295 CC 
 
Momento de Gratidão e Intercessão                       Pr. Aloísio Campanha 
Mensagem                                Pr. Aloísio Campanha 

“FAMÍLIA QUE ABENÇOA AS NAÇÕES” 
 

RECEBENDO UM NOVO MEMBRO NA FAMÍLIA LIBERDADE 
 

Video do Bebê NÉLIO DE ALMEIDA CHAVES JÚNIOR                Multimídia 
Mensagem Musical                               Jocilene Ayres – solo 

Masterpiece 
Dedicação do Bebê                         NÉLIO DE ALMEIDA CHAVES JÚNIOR
         Pr. Aloísio Campanha 
Oração            Pr. Aloísio Campanha 
 

REUNINDO A FAMÍLIA LIBERDADE EM TORNO 
 DA MESA DO SENHOR 

Celebração da Ceia Memorial                              Pr. Aloísio Campanha 
Música Congregacional       LiberNY Worship&Praise Team e Congregação

 Pão e Vinho 
Oração                 Membro da Congregação 

 
DESPEDINDO A FAMÍLIA LIBERDADE 

Palavras Finais                                          Pr. Aloísio Campanha 
Oração e Benção                               Pr. Aloísio Campanha 
Música Final                                  Piano
       
 
Mas o SENHOR está no seu santo templo; cale-se 
diante dele toda a terra.     Habacuque 2:20 
 
 

 Desligue todos os aparelhos eletrônicos que não 
estiverem em uso. 

 Não ande durante momentos de oração e quando a 
Bíblia estiver sendo lida 

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 Ministério de Música, Ministério de 

Jovens e Adolescentes 
REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA –8:00pm 
 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 -Pelos Ministério de Artes 

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

 REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA – 6:15PM 
Oremos pela família Machado 

 
ESTUDO BÍBLICO E ORAÇÃO 

 
Tivemos uma introdução sobre as 7 Igrejas da Asia mencionadas no 
Apocalípse na semana que passou . Esta semana estaremos focados na 
igreja de Pergamo. Leia o cap. 2:12-17 de Apocalipse, faça pesquisa da 
cidade, sobre o que foi falado a esta igreja e venha estudar conosco. 
Ninguem pode traduzir para voce o que temos aprendido sempre vai 
faltar alguma coisa pois é unico portanto, esteja presente às 8:00pm na 
sala da EBD. 
 

YOUTH GROUP NEWS 
  

June 1st, we will have a picnic in Central Park 
starting at 4pm. We will meet in church at 3:30pm. 

 
MINISTÉRIO DE MÚSICA 

 
Parte do Projeto “Ampliando Nosso Repertório 2013”. 

Hoje estaremos cantando os seguintes cânticos: Pão e Vinho, From The 
Inside Out 

,  
CONSELHO ADMINISTRATIVO 

 
Estejam atentos pois o nosso próximo seminário com o Pr. Josias 

Bezerra será possivelmente no terceiro sábado do mês de maio, salve 
esta data em seu calendário e participe. 

 
CULTO ADMINISTRATIVO 

Póximo domingo após nosso culto de Louvor e Adoração. 
 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/hc/2/20+

