
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  (hoje) 

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

 
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 –  a cada dois meses 
Reunião do Conselho Administrativo – Primeira sexta-feira do mes. 

ESCOLA BIBLICADOMINICAL - ADULTOS 

Hoje estamos iniciando a série A EQUIPE DE JESUS. 
Neste trimestre, estudaremos a iniciativa de Jesus em 
compor sua equipe, o ensino da liderança estratégica e 
a biografia dos doze apóstolos com suas 
particularidades. A simples leitura dessas lições nos 
mostrará que no Reino de Deus todos nós somos úteis 
e temos valor, pois Ele usa aqueles que desejam servi-
Lo com integridade de vida. 

 

Editorial - Continuaçāo 

é a direção que recebemos para encarar esses problemas de frente e saber que 
quem está conosco é maior do que o problema que quer tornar a vida dura. 
Portanto, em vez de reclamarmos que a vida é injusta, lembremos daquele que 
se fez justiça por nós, e vamos caminhando, não empurrando com a barriga, mas 
caminhando  sabedores que “a luz dos justos brilha intensamente” ( Provérbios 
13:9) 

Abraço forte, 

Pr. Aloísio Campanha 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POR QUE CONSIDERAR A VIDA DURA? ( Parte 2) 
 

Quando fui morar em Belo Horizonte, ainda jovem e sozinho, recebi alguns 
conselhos de minha mãe. Lembro-me de um deles, que como eu estaria na casa 
de parentes para ajudar em tudo e ser o menos inconveniente possível. E uma 
das ferramentas que ela me indicou foi o Livro de Provérbios, porque, dizia ela, “a 
vida não esta mole para ninguem não”. 
O capítulo 13 de Provérbios começa dizendo assim que “o filho sábio ouve a 
instrução do pai e da mãe, mas o escarnecedor não atende a repreensão ‘. 
Confesso que errei, repondi a minha tia, por achar que com 17 anos eu  já era 
dono do meu nariz e sabia mas do que todo mundo, mas tambem confesso que a 
leitura desse livro me ajudou a encarar a vida sabendo que se eu colocasse 
algumas ferramentas propostas por ele, a vida iria ser gostosa de ser vivida. 
E uma das coisas que aprendi  é dar o real  valor a mim mesmo. É saber a quem 
eu pertenço. Foi não me vender por alguns conceitos  que só tornariam a vida 
dura para mim. 
Quanto voce acha que voce vale? Não estou falando das suas posses, estou  
falando do seu valor próprio. Não podemos confundir posse com valores. Voce 
pode ser, materialmente, rico ou pobre, mas isso não tem nada a ver com os seu 
valor como pessoa. ( Proverbios 13:7) 
Tem duas coisas que determinam valor na vida: Valor é quando voce decide 
pagar um preço por alguma coisa e valor depende de quem foi dono dessa coisa 
no passado. 
Baseado neste conceito a pergunta é: “A quem eu pertenço?”” Quanto foi pago 
por mim?”.  Quem esta colocando a etiqueta na minha vida e dizendo que eu sou 
da marca dele? Sabendo a resposta  isso nos faria olhar para a vida com mais 
segurança. 
A Bíblia diz em 1 Coríntios 7:23 que  eu e voce fomos comprados por Cristo, 
então pertencemos a Ele e não ao  sistema desse mundo. Ninguem nunca pagou 
um preço tão alto por nós, então nós temos valor e a cruz prova isso. 
A vida torna-se fácil , não mole, quando entendemos a quem pertencemos e nos 
subtemos a sua direção. Problemas os temos em todos os lugares e dimensões , 
mas o que torna a vida  gostosa de ser vivida,  
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“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 Countdown       Ministérios AMAC & Multimídia 
Música Congregacional           Piano, Grupo Vocal & Congregação 

 
TU ÉS FIEL, SENHOR – 25 HCC (Português/English) 1a estrofe 

 
Oração                                                          Kevin Chan 
Música Congregacional           Liberty Kids, Instrumental & Congregação 

 
SERVIREMOS A DEUS 

 
Boas-Vindas                          Nélio de Almeida Chaves 
Comunicações                          Nélio de Almeida Chaves 
Momento “Liberty Kid’s”                                        Jocilene Ayres Malas 
Bible Verse           Jocilene Ayres Malas 

 
PROVERBS 3:5&6 

 
Música Congregacional           Liberty Kids, Instrumental & Congregação 

 
TRUST IN THE LORD 

Oração Pelas Crianças                              Pr. Aloísio Campanha 
Saída das Crianças                 Princesa Manuel 

IGREJA, FAMÍLIA 
 

Mensagem                      Pr. Aloísio Campanha  
 

“POR QUÊ CONSIDERAR A VIDA DURA?” 
 

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos             Nélio de Almeida Chaves 
Música Congregacional           Grupo Vocal, Instrumental & Congregação 
Oração de Gratidão e Dedicação                       Membro da Congregação 
Palavras Finais                                Pr. Aloísio Campanha 
Oração e Benção          Pr. Aloísio Campanha 
Música Final                                           Instrumental 
 
VOCAL:Danila Pinheiro Chaves, Jocilene Ayres Malas, Nélio de Almeida 
Chaves, Pollyanna Soares 
PIANO: Jocilene Ayres 
BATERIA: Kevin Chan 
APOIO TÉCNICO: Sotiris Malas 

 
Atençāo 

 
Todo culto em si é muito importante mas, durante a Leitura Biblica, 

Oração e os Momentos Finais do culto procure não se locomover dentro 
do salão em respeito ao que esta acontecento , batalhas estão sendo 

travadas, esteja atento. 

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 
  

 
50 ANOS DE VIDA 

 
No dia 31 de maio de 2014, às 
7pm, estaremos celebrando 
aqui na LIBER/NY junto com a 
nossa querida irmā Neide 
Porfirio esta data marcante em 
sua.  
Voce e sua família estāo 
convidados a participarem do 
Culto de Louvor e Gratidāo a 
Deus . 

 
 

 
 


