
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  
Dia 16 – Angela Babo  
Dia 21 – Nelio de Almeida Chaves  
Dia 28 – Aniversario de casamento – Ana e Carlos 
Dia 30 – Claudia Barbosa Miranda 

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 Krumennauer                       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  segndo domingo do mês 

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA – EBD 
 
 

Iniciamos uma série sobre Discipulado Cristão-O tema de 
hoje foi: O que é discipulado cristão e no próximo domingo 

estudaremos as Características do discípulo cristão. 
Participe conosco todos os domingos às 5pm. 

 
 

 
YOUTH GROUP NEWS 

SPLISH SPLASH 
 
On August 17th, we will be going to Splish 
Splash! The price of each ticket is $28 if you pay 
in advance. Please give your name and payment 

to either Meyre or Pollyanna before August 11th. If you have any questions, 
please ask Meyre or Pollyanna. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

JUSTIÇA 
Nos últimos dias o veredito de George Zimmermam tem chamado a atenção da nação. 

Depois de 16 horas de deliberação, o juri, composto de seis mulheres, chegaram a 
conclusão  de que Zimmermam não era culpado do tiro que tirou a vida de Trayvom 
Martin, um jovem desarmado de 17 anos de idade em Sanford na Flórida. George 

Zimmermam declarou que não era culpado das acusações de assassinato de Martin, 
porque agiu em legítima defesa, depois de ser atacado pelo jovem. 

O julgamento, mostrado em rede nacional pelo cable e pela internet, manteve a nação 
atenta ao caso, esperando o veredito sobre aquela trágica noite chuvosa  na Flórida. O 
resultado foi dado e o país esta dividido com pessoas concordando que Zimmermam 

não é culpado como o juri decidiu, enquanto outros acham que houve falha na 
aplicação da justiça.  Esses dizem que se o caso fosse ao contrário, ou seja, um 
homem negro que matou um branco, o resultado seria de condenação. Alguns 

enxergam que a questão racial exerceu influência na decisão. 
Quando olhamos para o país que tem um dos melhores sistemas  de jsutiça no mundo, 

não é verdade que esperamos que essa justiça seja exercida? Será que os juízes, 
jurados, advogados não estão sujeitos  as pressões políticas  e  perspectivas sócio-
culturais que  influenciam  o julgamento? Embora o sistema seja efetivo, pessoas  
estão na prisão quando não deveriam estar e pessoas estão livres, quando não 

deveriam estar. 
O veredito no caso acima me faz lembrar um momento da justiça em um caso  que 

aconteceu mais de 2000 anos atrás. Eu estou falando do caso de Jesus Cristo , quando 
os líderes religiosos – Anás e Caifás, estavam cheios de ira, e dos juízes seculares – 

Herodes e Pilatos, que estavam  com intirgas políticas. Nos corredores  dos lugares das 
reuniões eles tinham somente uma coisa em mente: condenar Jesus Cristo. Eles 

alcançaram o objetivo deles e Jesus Cristo foi crucificado. 
O ponto é que mesmo em um sistema bom, a justiça pode ser falha, Mas tem uma 

corte onde o juíz é justo e não se deixa levar por nenhum outro ponto que não seja a 
aplicação da Sua justiça. Todos nós iremos aparecer um dia diante do tribunal daquele 

que foi crucificado, e receberemos o veredito dele mesmo. (2 Coríntios 5:10) Então 
cada um de nós  daremos  conta das nossas ações ao Justo Juiz. 

A realidade de uma justiça verdadeira me faz perguntar: “Confiamos em Deus o 
suficiente para clamar por essa justiça? Se temos certeza da justiça de Deus, quero 

encorajá-lo(a) a buscar por justiça nesta terra tambem, mas temos que entender que o 
único tribunal que podemos confiar por absoluta proteção e aplicação da justiça é o 

tribunal de Deus. Quando Deus declara alguem justificado ou condenado isso é 
absoluto e indiscutível. 

Que Deus, que é a nossa  justiça, nos abençoe. 
Forte abraço, 

 
Pr. Aloísio Campanha 

New York 21 de julho 2013 – Ano X Nº27 
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 –  (718) 956-4020 

www.LiberdadeNY.org            facebook.com/LiberdadeNY 
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 ADORACAO 
Vídeo Inicial                                        Multimídia 
Canção Congregacional     Liber NY Worship&Praise Team e Congregação 

 
GRANDIOSO ÉS TU/HOW GREAT THOU ART – 52 HCC 

(1a estrofe/1st verse) 
Oração Inicial                                                      João Rubens Soares 
Boas-Vindas                                                     Pr. Aloísio Campanha 
Comunicações e Aniversariantes                            Pr. Aloísio Campanha 
Mensagem Musical     Marly Caruso - soprano 
Testemunho & Gratidão            M.M. Jocilene Ayres Malas 
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos          M.M. Jocilene Ayres Malas 
Canção Congregacional     Liber NY Worship&Praise Team e Congregação 

 
CANTAREI TEU AMOR PRA SEMPRE/I COULD SING OF YOUR LOVE 

FOREVER 
Oração de Gratidãp                                         Cibele Pereira 
Momento de Intercessão                             Pr. Aloísio Campanha 
Canções Congregacionais  Liber NY Worship&Praise Team e Congregação 

 
DEUS CUIDA DE MIM 

*FROM THE INSIDE OUT 
*HOJE O MEU MILAGRE VAI CHEGAR 

 
Mensagem                                          Pr. Aloísio Campanha 

 
“APRENDENDO COM SEUS ERROS” (continuação) 

 
Mensagem Musical                           Marly Caruso – soprano 
Palavras Finais                     Pr. Aloísio Campanha  
Oração Final e Benção          Pr. Aloísio Campanha 
 Música Final                                            Piano 
 

 
*Parte do Projeto “Ampliando Nosso Repertório 2013” 

 
 

                                      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 
 

Quarta-feira às 8.00pm na sala da EBD na igreja. O assunto em questao agora – 
O Culto Cristão. O tema é muito interessante vale a pena conferir participando é 

lógico. 
 

SIGHT & SOUND THEATER – NOAH 
Não temos mais vagas para este passeio, temos a lista de espera voce possa 

conseguir ou não estar participando deste passeio. Como já foi divulgado o custo 
é de $130.00 para adultos, 80,00 para adolescentes e $60,00 para crianças 

abaixo de 5 anos. Voce que  se inscreveu já pode estar depositando uma pequena 
cota do valor total. Procure a irmã Princesa para maiores informações. 

 
7 SEMANAS DE ORAÇÃO E JEJUM 

Entramos hoje na quarta semana  de nossa campanha de 
oração e jejum. Não existe nada de mágico, de diferente 
que vai acontecer porque oramos 7 semanas, existe uma 
promessa de Deus que se o Seu povo, se humilhar e orar, 

ele vai descer sarar a terra e nos abençoar pela nossa 
obediência. 

Então, a idéia é de que na nossa individualidade, estejamos orando pela nossa 
igreja, pelas famílias, por conversões, pelo nosso testemunho, pela 

responsabilidade de um para com o outro 
"A oração do justo pode muito em seus efeitos". 

 
 

DIA DE FESTA 
A irmã Carlota Custodio convida toda a igreja para um culto de Açao de Graça 

que sera realizado no próximo dia 3 de agosto às 7:00pm na igreja. 

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

