
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO 

Dia 02 – Neide Resende Porfirio    
Dia 03 – Karla Cristina de Oliveira 
Dia 04 – Anthony Pinto Soares 
Dia 05 - Danila Pinheiro Chaves  
Dla 10 – Geovana Gasdogas 
Dia 14 - Maria Inez Caetano 

                                   ESCALA DE SERVIÇO 

Domingo                             Hoje                              Próximo 
Projeção               Anthony Soares                      Anthony Soares  
Recepção            Lidia Krumennauer             João Rubens Soares              
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. 

 
  A nossa EBD está de férias até o 
primeiro domingo de setembro mas, nem 
por isso devemos deixar de ler a nossa 
Bíblia e estar presente as demais 
atividades. É um tempo de reflexão e de 
preparo para voltarmos com toda força. 

 

Editorial – Continuaçāo 

. É ser aquele que não precisa dizer quem ele é, porque a sua presença já denota 
isso. Não é transformar-nos em um “Super-Homem” que chega e resolve tudo no 
“amasso”, mas aquele que resolve tudo com  um “abraço”, porque entende que a 
construção da vida passa  pela  cura que um abraço pode dar.Precisamos de pais-
heróis. Quem são as figuras que nossos  filhos estão vendo dentro de casa.? Os 
Batmans e Robins, Super-Homens, Homem de Ferro e etc, que estão presentes é 
porque não temos forças de descontruir aquilo que nós mesmos estamos criando, 
os  trazendo para dentro de nosso lar com atitudes e permissões abusivas. 
Ser pai não é somente ter  a capacidade de gerar um filho, é ter a habilidade de 
tornar-se um referencial para ele. 
Feliz Dia dos Pais. 
Abraço forte                         

Pr. Aloísio Campanha 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MEU PAI , MEU HERÓI. 
“Ensina a criança no caminho em que deve andar, para quando 

envelhecer, não se desvie dele”. Provérbios 22:6 
 

Hoje comemora-se nos Estados Unidos da América o dia dos pais. Como no 
Brasil, não é  tão “badalado” como o dia das mães, mas tem o seu significado e a 
sua importância, devido a presença de uma figura indispensável  dentro de casa. 
É uma pena que essa figura está se escondendo atrás de alguns mitos. Somos 
moldados por aquilo que lemos e vemos, portanto falamos daquilo que colocamos 
dentro do nosso coração, e o que está dentro do nosso coração, sem perceber, 
projetamos naqueles que é de nossa responsabilidade apontar e trilhar esse 
caminho com eles pela referência,  porque afinal de contas “ não basta ser pai, 
tem que participar”. 
Essa participação implica em presença. Quantos estão trocando essa presença 
por presentes. E quando se faz isso cria-se na “instrução “do filho uma idéia que 
compromete a obediência ,somente pelo prazer e benefício da mesma, pela troca 
e o receber algo de volta. Não podemos tentar comprar os nossos filhos, porque 
agindo assim, estaremos os ensinando a venderem-se. 
Essa participação tambem implica em ajudar a construir uma história de vida. 
Quantos estão dando a televisão essa responsabilidade. A babá eletrônica passa a 
moldar o filho de acordo com aquilo que  são os valores do mundo. De repente o 
filho nos vê como um Batmam, mascarado, que não se dá  a conhecer e só 
aparece quando tudo parece que vai se perder.  E por causa da mascara nunca 
sabe-se como ele realmente é. Um dia está de um jeito, no outro muda 
compleamente… . Muitos mais do que contar estórias,  é escrever junto a história 
de seu filho, participando com ele em todos os momentos da vida e não somente 
na hora do “aperto”. 
Essa participaçào implica na idéia de  construir relacionamentos. Não é pelo uso 
da força. Em vez de trasnformamos em um “He-Man” (Eu tenho a força) devemos 
ser  o “The Man”. Aquele que não usa de poder para conseguir que as coisas 
sejam feitas, mas pelo diálogo  consegue resolver as situações 

 
                                                                                         segue na página 04 
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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 ADORAÇÃO 
 
Video Countdown              Ministérios AMAC e de Multimídia 
Oração                                  Jocilene Ayres Malas 
Música Congregacional           Grupo Vocal, Instrumental e Congregação 

BENDITO SEJA DEUS 
Boas Vindas                      Jocilene Ayres Malas 
Texto          Danila Pinheiro Chaves 

A ORIGEM DO DIA DOS PAIS 
Autor Desconhecido 

Oração                  Pollyanna Soares 
FATHER'S DAY PRAYER 

Autor Desconhecido 
Poema              Samantha Resende Porfírio 

A FATHER’S DAY POEM 
Música Congregacional           Grupo Vocal, Instrumental e Congregação 

ABA PAI 
Poema             Monica Malas

 MY HERO 
Autor Descohecido 

Música Congregacional           Grupo Vocal, Instrumental e Congregação 
NOVO CORAÇÃO 

Poema                                Nicholas Malas 
SPECIAL HERO 

Christina M. Kerschen 
Apresentação do Bebê       JÚLIA DA SILVA       Pr. Aloísio Campanha 

Mãe : ROSIANE SIQUEIRA DE OLIVEIRA 
Pai: WAGNER JOSÉ DA SILVA 

Mensagem           Pr. Aloísio Campanha 
MEU PAI, MEU HERÓI 

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos                  Pr. Aloísio Campanha 
Música Congregacional          Grupo Vocal, Instrumental e Congregação 

VERDADEIRO ADORADOR 
Palavras Finais            
 Pr. Aloísio Campanha 
Oração                             Anita dos Santos 

A PRAYER FOR OUR FATHERS 
D. Alsup 

Benção                                                               Pr. Aloísio Campanha 
Música Final                                 Piano 
  
 
VOCAL: Danila Pinheiro Chaves, Jocilene Ayres Malas, Nélio de Almeida 
Chaves, Pollyanna Soares 
PIANO: Jocilene Ayres 
BATERIA: Kevin Chan 
APOIO TÉCNICO: Sotiris Malas 

 
 
 

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 
  

 
 
COPA DO MUNDO 2014 
 
A bola rolou e a festa já começou, 
continue na torcida conosco.Terça tem 
mais. Aguenta coração.  
  
17/06:  3pm – Brasil x Mexico 
23/06: 4pm -  Brasil x Camaroes       
 

 
 

 
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. 

 


