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VISITANTE 

Agradecemos sua visita e esperamos tê-los conosco novamente! 
 

ATIVIDADES PERMANENTES 
 
Escola Bíblica Dominical (Adultos e Jovens): 2:15 pm 
Culto Dominical: 1:00pm 
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 

 
 

CONFRATERNIZAÇÃO 
 

Agrademos a todos os irmãos que tem cooperado 
para que esse momento aconteça dominicalmente e 

tambem as quartas-feiras. Que o Senhor cubra a cada uma 
com as suas mais escolhidas bençãos." Portanto, meus 

amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre 
abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso 

trabalho não é vão no Senhor". 1 Coríntios 15:58 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

         New York,  12 de julho de 2015 – Ano X N°28 
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 –  (718) 956-4020 

www.LiberdadeNY.org            facebook.com/LiberdadeNY 
Pr. Aloísio Campanha 

 
NO CAMINHO CERTO- TRILHANDO A TRILHA 

“Bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o 
Reino dos Céus” Mateus 5:3 

 
O que Jesus está querendo dizer com “pobres em espírito?”. Bem, com 
certeza, Ele não está falando daqueles que são desprovidos de posses. Ele não 
está dizendo que aqueles que são pobres são felizes. Jesus, em nenhum 
momento das Escrituras Sagradas condena voce ter posses. Ele apenas avisa 
do perigo de as posses nos ter. Então o “ser pobre em espírito”não tem nada 
a ver com posses. 
Jesus tambem não está falando de voce colocar a si próprio para baixo. Nem 
tambem auto-engrandecer-se. Às vezes pessoas pensam mais sobre si 
mesmas do que realmente são. Mas Jesus também  não está aqui referindo a 
falsa modéstia. Perceba que Jesus não diz assim: Voce é feliz quando é pobre 
espiritualmente. 
 Jesus não esta dizendo que voce é feliz quando voce coloca a si próprio para 
baixo, quando voce diz que voce não presta, que voce é um lixo, que voce não 
consegue, até  porque eu acredito que Jesus não morreu para o lixo, Ele foi a 
cruz porque somos importantes para Ele. Voce tem valor, voce é importante. 
Isso não quer dizer que somos perfeitos, todos nós pecamos, mas Jesus não 
está nos dizendo para nos colocar para baixo e afirmar que não prestamos. 
O que então significa ser pobre em espírito? Significa simplesmente ser 
totalmente dependente de Deus. Significa saber de nossas deficiências 
espirituais. Não somos inúteis, mas nos tornamos indignos sem Deus. Isso 
quer dizer que precisamos de admitir que somos pecadores em vez de dizer 
que “ninguem é perfeito” como um clichê. É aceitar que é por causa de nosso 
pecado que Jesus foi a cruz. Ser pobre em espírito significa esvaziar a nós 
mesmos do egoísmo. A palavra aqui é humildade. Jesus está dizendo que a 
felicidade não depende de quão grande nós pensamos que nós somos, mas o 
quanto humilde nós somos. Jesus não apenas definiu isso, ele viveu isso. ( 
Filipenses 2) 
O rico de espírito sabe de tudo – o pobre em espírito admite suas deficiências. 
O rico de espírito está sempre buscando uma maneira de parecer grande - o 
pobre em espírito busca a grandeza de Deus. O rico de espírito é auto-
suficiente -  o pobre em espírito é dependente de Cristo. 
Por isso que o reino é daqueles que são pobre em espírito e eles são felizes. 
Abraço forte, 

Pr. Aloísio Campanha 

                   
 
 

             
            ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO 
                        Dia 11 – Kevin Siqueira  
                        Dia 11 – Sirlei Zuckerman 
                        Dia 13 – Jocilene Ayres Malas 
                        Dia 15 – Nathalia Boroni Soares  
                        Dia 16 – Angela Babo 
                        Dia 21 – Nelio de Almeida  
             Dia 28 – Aniversario de casamento – Ana e Carlos 
                       Dia 30 – Claudia de Mirande Barbosa  



 
   
 
Video Countdown                                              *MIAMA & de Multimídia 
 
Música Congregacional                  Grupo Vocal&Instrumental/Congregação 
 

VINDE, CRISTÃOS, CANTAI ‐ 235 HCC 
 

Oração                                                                                   Jocilene Ayres Malas 
 

Música Congregacional                  Grupo Vocal&Instrumental/Congregação 
 

COMUNHÃO 
Boas‐Vindas & Comunicações                                       Pr. Aloísio Campanha 
 

SEJA ENGRANDECIDO 
Momento de Intercessão                                         Pr. Aloísio Campanha 

 
Música Congregacional                  Grupo Vocal&Instrumental/Congregação  
 

SONDA‐ME, USA‐ME 
Mensagem                                                                    Pr. Aloísio Campanha 
 

“NO CAMINHO CERTO‐ TRILHANDO A TRILHA” 
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos                            Pr. Aloísio Campanha 
 
Palavras Finais                                        Pr. Aloísio Campanha 

 
Oração Final                                                       Pr. Aloísio Campanh 
Música Final                                           Piano 
VOCAL 
Jocilene Ayres Malas 
PIANO 
Jocilene Ayres Malas 
BATERIA 
Samuel Martinelli 
BAIXO 
Carina Calistro Martinelli 
VIOLÃO   
João Rubens Soares 
SOM 
Sotiris Malas 
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 
 

JULHO 
 

Dia 13 – I Cr. 15.1 – 16.36, Rm. 1.18 -32, Jó 8.10-22, Pv.19.6 -7 
Dia 14 – I Cr, 16.37 – 18.17, Rm.2.1 - 24, Jó 9.1 - 16, Pv.19.8 - 9 
Dia 15 – I Cr. 19.1 -21-30, Rm.2.25 -3.8, Jó 9.17 - 35, Pv.19.10 -12 
Dia 16 -  I Cr. 22.1 – 23.32, Rm. 3.9 - 31, Jó 10.12., Pv.19.13 - 14 
Dia 17 – I Cr. 24.1 – 26.11, Rm.4.1 -14, Jó 10.13 - 22, Pv.19.15 - 16 
Dia 18 – I Cr.26.12 – 27.34, Rm. 1.1 17, Jó 11.1 - 10 , Pv.19.17 
Dia 19 – I Cr.28.1 – 29.30, Rm.5.6 – 21, Jó 11.11 – 20, Pv. 18 -19 

 
EBD 

 
Todos os domingo após o nosso Culto de 
Louvor e Adoração estamos tendo a nossa 
Escola Bílbica Dominical com o tema Tratando 
as Emoções da Família que é bem atual nos 
dias de hoje. Voce é convidado a participar 
conosco. 

Comunicações Culto de Louvor e Adoração 
      


