
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO 

DIA 12 – Stephanie Resende Porfirio  
DIA 12 – Maria Rafaela Rodriguez 
DIA 17 – CASAMENTO – Jerusa e João Rubens 
DIA 18 – Jerusa Pinto Soares  
DIA 31 -  CASAMENTO - Admilson e Neide 

 
                              ESCALA DE SERVIÇO 
Domingo                             Hoje                              Próximo 
Projeção               Anthony Soares                      Anthony Soares  
Recepção               Lidia Krumennauer                   João Rubens Soares             
Som                                  Kevin Chan                               Kevin Chan 
 

 
ATIVIDADES PERMANENTES 

Momento de Oração 05:00 pm 
Escola Bíblica Dominical –- Adultos e Jovens– 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  segundo domingo do mês  
Reunião do Conselho Administrativo – Primeira sexta-feira do mes. 
 

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! 
 

BIBLE SCHOOL 
Já estamos no meio da série estudos “The Explicit Gospel” by 
Matt Chandler, mas ainda dá tempo de participar. Não perca! 

E a série de estudos dos Adultos tem como título 
Ministério Cristão – Responsabilidade e privilégio de 

todos os servos de Deus. Venha estudar a Palavra de Deus 
conosco. 
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No sexto domingo  vimos que precisamos estar atentos com quem andamos. As 
más companhias corrompem os bons costumes. "Quem anda com lobos aprende 
a uivar" disse John Mason. 
No sétimo vimos que , no caminho para a sabedoria, precisamos ser boa 
referência e fazer as coisas que agradam ao coração de Deus e não as que O 
aborrecem. "Se queremos possuir a terra, não podemos nos deixar ser possuídos 
por ela". 
Hoje veremos sobre a sabedoria nos conduzindo para a nossa santificação. 
Espero que nossa vida possa ser impactada e possamos sair satisfeitos de um 
encontro com Deus. 
Forte abraço. 

Pr. Aloisio Campanha 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

O VALOR DE SERMOS SÁBIOS 
 
Nestes últimos domingos temos refletido sobre o valor de sermos sábios, se é que 
podemos mensurar issso. Mencionamos o fato de que nem toda pessoa 
inteligente é necessariamente sábia. 
Por isso, quero relembrar algumas coisas que, no meu entender é vital neste 
caminho para a sabedoria que nos vai tornar ainda mais tementes a Deus e 
consequentemente instrumentos para ganhar almas, porque assim nos instrui o 
Livro de Provérbios que "o temor do Senhor é o princípio da sabedoria" e que 
também "sábio é aquele que ganha almas". 
No primeiro domingo pensamos no seguinte tema: "Os relacionamentos de hoje 
definirão quem voce será no futuro". Com quem eu me relaciono é muito 
importante. Com quem eu abro, falo dos meus problemas e das minhas 
vitórias.  Uma dos autores que mencionamos foi Paul Tounier que diz" Tem duas 
coisas que não podemos fazer sozinhos: uma é casar-se e outra é ser cristão". 
Relacionamento com Deus é o começo, porque a questão não somos nós 
mesmos, mas Deus. 
No segundo domingo conversamos que a "busca pela sabedoria traz nobreza a 
vida". Quando sabemos o que queremos fica fácil dizer não para o que não nos 
leva na direção de onde queremos chegar. "os ventos e as ondas são sempre 
favoráveis aos marinheiros hábeis" - Edward Gibbon 
No terceiro domingo pensamos sobre o investimento na sabedoria. Onde está o 
nosso tesouro ali tambem está o nosso coração. E colocamos e explicamos isso 
nas palavras de John Mawell quando diz" que o pessimista reclama do vento, o 
otimista espera que ele mude, mas o sábio ajusta as velas". 
No quarto domingo vimos que a sabedoria nos leva a entender que o caráter 
precede a honra. Nós não devemos buscar posições para nos apresentar mas 
sermos verdadeiros em todos os nossos atos. Assim disse Mike Murdock que " o 
seu futuro é decidido por quem voce escolhe acreditar." 
No quinto domingo a palavra foi sobre a alegria que a sabedoria traz. Uma vida 
de impureza estraga a nossa vida e tambem das pessoas que estão ao nosso 
redor, mas quando agimos com sabedoria, isso produz uma alegria indescritível 
porque temos a idéia de que 'um santo estragado, propicia mais diversão ao 
inferno do que um simples tirano ou um libertino"- C'S. Lewis. 
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New York,  16 de marco de 2014 – Ano XI Nº11 
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 



DE LOUVOR E ADORAÇÃO 
 
Video Countdown               Ministérios AMAC & de Multimídia 
Oração                     Nélio de Almeida Chaves 
Momento de Oração Individual              Congregação 
Música Congregacional              Vocal, Instrumental & Congregação 

 
We Believe 

Boas-Vindas e Comunhão                  Nélio de Almeida Chaves 
Comunicações                                               Nélio de Almeida Chaves 
Liberty Kids                           Jocilene Ayres Malas 

 
We Believe In Jesus 

Hillsong 
 

Oração pelas Crianças                                      Pr. Aloísio Campanha 
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos         Pr. Aloísio Campanha 
Música Congregacional             Vocal, Instrumental & Congregação 

 
Blessings 

 
Momento de Intercessão           Pr. Aloísio Campanha 

 
Música Congregacional             Vocal, Instrumental & Congregação 

 
Aquele Que Me Ama 

 
Mensagem                                                      Pr. Aloísio Campanha 

 
“A SABEDORIA NOS LEVA A BUSCAR A SANTIFICAÇÃO” 

 
Música Congregacional                          Vocal, Instrumental & Congregação 

 
Deus Da Família 

Palavras Finais             Pr. Aloísio Campanha 
Oração e Benção                                       Pr. Aloísio Campanha 
Música Final                                                                                                    Piano 

 
VOCAL 

Jocilene Ayres Malas, Danila Pinheiro Chaves, Nélio de Almeida Chaves, Pollyanna Soares 
 PIANO 

Jocilene Ayres 
BATERIA 
Kevin Chan 

 

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  
Oremos por todas as família da LIBER/NY 

Oremos por aquele que estão se integrando a LIBER/NY 
 
                                         
 
 

PRÓXIMAS ATIVIDADES  
 Estejam atentos  
Conferência Encorajamento 27 a 29 de marco de 2014 

 
 
Chá Evangelístico das 
Mulheres e dos Homens  
Dia -  05 de Abril de 2014  
Hora – 06:00pm 
Local – Liberty Baptist Church 
Divisa – I Cor. 11.11-12 

Teremos como tema: “Homens e Mulheres Iguais nas suas 
Diferenças” 
 
O Culto dos Jovens será realizado no dia 06 de abril as 
7pm. Teremos como preletor o Lucas Izidoro da Primeira 
Igreja Batista Brasileira de NY. O Ministério de Jovens 
conta com a participação e o apoio de todos. 


