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VISITANTE 
Agradecemos sua visita e esperamos tê-los conosco novamente! 

 
ATIVIDADES PERMANENTES 
Momento de Oração: Domingo às 5:00 pm 
Escola Bíblica Dominical (Adultos e Jovens): 6:00 pm 
Culto Dominical: 7:00pm 
Culto de Oração e Estudo Bíblico: Quarta-feira 8:00 pm 
Ceia Memorial: 1º  domingo do mês 
Culto Administrativo:   trimestral - 2º  domingo do mês 
Reunião do Conselho Administrativo: 1ª sexta-feira do mês 

ESCALA DA CANTINA DO MÊS DE MARÇO 
Dia 01 – Princesa e Anderson  
Dia 08 – Ministério dos Jovens   
Dia 15 – Neide Porfirio      
Dia 22 – Maria Inez, João Rubens, Jerusa e Fátima  
Dia 29 – Neide dos Santos 
 
EDITORIAL - Continuação 
diferente. Deus me deu esse desejo e Elq quer que eu o cumpra. 
Ninguem é perfeito, então eu vou mais fundo do que eu panejei. Tenho consciência que é perigoso, 
mas afinal de contas é para isso que serve a graça, não é mesmo? 
A vida é curta para ficar perdendo tempo. Nós não estamos debaixo da lei… 
Se isso for a verdade…, se isso fosse justificativas, então o que significa nas Escrituras santificar-se? 
“Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que 
fizerem” ( 1 Pedro 1:15). O que as Escrituras querem dizer com ser puro? “Porque esta é a vontade 
de Deus… que vos abstenhais da imoralidade sexual” ( 1 Tess 4:3). O que as Escrituras quer dizer com 
estar debaixo da graça? “ Então vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da 
graça? De maneira nenhuma” (Romanos 6:15). 
A conclusão é esta: Se estamos vivendo uma vida que esta desobedecendo os princípios bíblicos 
revelados por Deus na Sua Palavra, estamos perto de um desastre. As consequências do pecado talvez 
não venham imediatamente… mas eventualmente elas virão. E quando chegarem, não tem desculpas, 
não tem racionalização, não tem jeitinho e acomodação. Deus não tem compromisso pelas 
consequências do nosso pecado porque está escrito: “o salário do pecado é a morte…” Romanos 6:23 
Abraço,                                                                                                                    Pr. Aloisio Campanha 
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                                                           ACOMODAÇÃO 
“Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir; estejam alertas e coloquem toda a 

esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado.”- 1 Pedro 1:13 
Eu não conheço alguem que queira fazer viagem de ferias para um lugar que esteja em guerra. Ainda 

não ouvi de alguem que queira ir para umas ferias na Siria ou no Iraque no lugar onde estão 

decapitando gente… Geralmente quando vamos de ferias é para relaxar e renovar as forças. Não 

construímos em lugares de risco pois podemos perder tudo. Não investimos onde temos certeza que 

perderemos… 

Mesmo assim é possível notar alguns “cristãos” constuindo em lugares perigosos e querendo estar de 

ferias em lugares onde há guerra. Estão colocando em risco a própria vida e daqueles que os cercam. 

Parecem que tem gelo correndo nas veias, pois a perda pode ser muito grande e parecem não 

estarem nem ai para a situação. 

Quem são eles? Eles são aqueles que querem reescrever a Bíblia para acomodá-la ao seu estilo de 

vida. Qualquer hora que lêem um verso nas Escrituras Sagradas que confronta a posição em que 

estão, eles alteram esse verso para acomodar a prática errada que estão cometendo. Dessa maneira, 

duas coisas acontecem: 

1. Todos os desejos ( não importa o quão errado seja) são realizados; 

2. Toda a culpa ( não importa como é justificada) é apagada. 

 

Aqui esta um exemplo da “teologia da acomodação” – Deus quer que eu seja feliz, mas eu não posso 

ser feliz continuando casado com ela, então eu vou deixá-la … e eu tenho certeza que Deus vai 

entender isso. 

Tinha um tempo que isso era errado e considerado immoral, mas hoje estamos em um mundo  

                                                                                                                                   Continuação  na página 04 

                      
  
                 ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO 

Dia 05 - Samuel 
DIA 12 – Stephanie Resende Porfirio 
DIA 12 – Maria Rafaela Rodriguez 

DIA 17 – Casamento – Jerusa e João Rubens 
DIA 18 – Jerusa Soares 

DIA 31 -  Casamento  Admilson e Neide 
 



Video Countdown &  Abertura              Ministérios AMAC & de Multimídia 
 
Música Congregacionail                                                          Eduardo & Silvana 
 
Oração                              Jocilene Ayres Malas 
 
Boas-Vindas & Comunicações            Jocilene Ayres Malas 
 
Mensagem Musical                                                          Eduardo & Silvana 
  
Momento de Intercessão                         Pr. Aloísio Campanha 
 
Mensagem Musical                  Eduardo & Silvana 
 
Música Congregacional                                                           Eduardo & Silvana 
 
Mensagem                                                                   Pr. Aloísio Campanha 
 

“ACOMODAÇÃO” 
 
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos                        Pr. Aloísio Campanha 
 
Mensagem Musical                                                                  Eduardo & Silvana 
 
Palavras Finais             Pr. Aloísio Campanha 
  
Oração e Benção            Pr. Aloísio Campanha 
 
 
 

Som: Kevin Chan 
Projeção: Anthony Soares                    
Apoio Técnico: Sotiris Malas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AGENDA DE ORAÇÃO 
SEGUNDA-FEIRA: Ministério Pastoral 

e Família Pastoral 
 

TERÇA-FEIRA: Diretoria da Liber NY 
e Ministério de  Artes Culinárias 

 
QUARTA-FEIRA: Ministério de Louvor e Adoração 

e Ministério de Jovens e Adolescentes 
 

QUINTA-FEIRA: Famílias de Nossa Igreja 
e Visitantes 

 
SEXTA-FEIRA: Ministério de Finanças 

e Ministério de Mulheres 
 

SÁBADO: Enfermos & Ministério de Criancas 
 

DOMINGO: Ministério de Oração 
e Famílias da Igreja 

 
 
 
 

LEITURA BÍBLICA DA SEMANA 
   MARÇO 

Dia 16 – Nm.22.21 – 25.18, Lc.2.1 -35, Sl.59.1-17,  Pv.11.12-14 
Dia 17 – Nm.26.1 -51, Lc.2. 36-52, Sl.60.1-12, Pv. 11.15 
Dia 18 – Nm.26.52-28.15, Lc.3.1 -22, Sl.61.1-8, Pv.11.16-17 
Dia 19 – Nm.28.16 – 29.40, Lc. 3.23-38, Sl.62.1-12, Pv.11.18-19 
Dia 20 – Nm.30.1 – 31.54, Lc.4.1-30, Sl. 63.1-11, Pv. 11.20-21 
Dia 21– Nm.32.1 – 33.39, Lc.4.31-5.11,Sl.64.1-10, Pv.11.22 
Dia 22 – Nm.33.40 -35.34, Lc.5.12-28, Sl.65.1-13, Pv.11.23 
 
 
EASTER MUSICAL 2015: Os.ensaio do EASTER MUSICAL, está “à todo vapor”, mas 
ainda há tempo para que novos cantores juntem-se a nós. 
ENSAIOS: Domingos, 3:30pm. Venha cantar conosco! 
 
Jovens – Encontro de Estudo Biblico e Oracao todas as quintas-feiras na 
casa do Kevin Chan as 7:30pm 
 
A Irmã Maria Estevão comunica que continua recebendo doações em material ou 
dinheiro para encher as mochilas que estão sendo entregues aos homeless. Deus 
tem feito milagres com este Ministerio.  

 CÂNTICOS & HINOS: Se você gostaria de sugerir algum HINO ou CÂNTICO 
para que seja cantado ou ensinado à nossa igreja, por gentileza, escreva para a 
Ministra de Música, Adoração e Artes, Jocilene Ayres, passando o nome da música 
e/ou algum video: jo@libertyny.org ou se preferir, pode enviar MENSAGEM pelo 
Facebook (Jocilene Ayres) 

Culto de Louvor e Adoração        
 

Comunicações        

mailto:jo@libertyny.org

