
       
               ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO 

                                   02– Neide Resende Porfirio 
                                   03 – Karla de Oliveira 
                                   04 – Anthony Soares 
                                   05 – Danila Pinheiro Chaves 
                                   08 -  Paulo A Krummenauer 
                                   08 – Scott Machado 
                                   10 – Geovana Gasdoga 
                                   14 – Maria Ines Caetano A Pinto 
                                   27 – Marcos & Neide Porfirio (casamento)                                                                                                    
28 – Steve Zuckerman 
 

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

 
ATIVIDADES PERMANENTES 

 
Escola Bíblica Dominical (Adultos e Jovens): 2:30 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 
 
 

AULAS DE MÚSICA NA LIBERNY 
 

 Aulas de Piano, Bateria, Violão, Baixo, Violino e Canto. Para 
maiores informações, procure a Ministra de Adoração, Música e 

Artes, Jocilene Malas pelo telefone (718) 472-4732 ou por 
emailjo@libertyny.org 

 
 

EBD 
Os nosso estudos sobre o TABERNÁCULO estão super 

interessante. Voce não deve fica de fora. Venha, participe 
conosco 

 
 

UMA NOVA OPÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO: DOAÇÕES 
ON-LINE 
 
Acesse o link ainda hoje, confira e…CONTRIBUA 
SEGUNDO PROPUSER SEU CORAÇÃO! 
LiberdadeNY.org/donation     
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68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 –  (718) 956-4020 

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

A APARÊNCIA E A ESSÊNCIA 
Estevam Fernandes 

             A mentalidade contemporânea cultua tudo aquilo que é grande, tudo que adquire 
importância pela impressão que produz aos olhos de quem vê. Na base dessa cultura está 
a supervalorização da aparência, daquilo que seduz pelas dimensões que possui. Apelos 
como: adquira um grande imóvel! Seja um super-pai! Busque uma hiper-felicidade! Tenha 
um mega-sonho! Sāo expressões que refletem  como a grandeza é um fator condicionador 
do nosso pensamento e estilo de vida.  
             O espírito de grandeza está tão impregnado em nosso pensamento e na elaboração 
dos nossos valores que estamos perdendo a percepção das pequenas coisas da vida e dos 
ricos detalhes presentes nas ações simples do nosso cotidiano. Muitas vezes, são os 
pequenos gestos que passam desapercebidos e as palavras, que sequer prestamos 
atenção, que conferem sentido e beleza à nossa existência. Lamentavelmente, o pequeno 
já não cabe em nós. Estamos todos "inchados"! 
              A cultura e a mentalidade que supervalorizam as formas e as aparências terminam 
por não atentar para o que realmente importa, para o que é essencial. A essência não 
pode sucumbir à aparência. Quando isso acontece, o resultado é desastroso. Pensar 
grande não é errado em si. O problema é quando não mais enxergamos o valor de 
algumas coisas, que, apesar de pouca visibilidade, não podem ser desprezadas, porque são 
essenciais à vida. São componentes da felicidade. 
              Pequenas atitudes, um pouco de atenção, doses diárias de gratidão, ações de 
solidariedade, algumas palavras certas, pequenos gestos de amor, gotas de carinho podem 
garantir as mais significativas vitórias, sobretudo nas áreas da família, dos 
relacionamentos, das condições gerais da vida. Igualmente, a ausência deles, pode ser a 
responsável por grandes fracassos.  
             Um casal morando em um grande apartamento, com todo bem-estar material, 
pode se separar por um pequeno incidente: a infidelidade. Um grande sonho pode ser 
abortado por um fator invisível: falta de atitude. Um filho, criado com conforto e 
oportunidades, pode se perder na vida pela ausência de algo tão ínfimo: o amor dos pais. 
Uma esposa, cercada de riquezas, viverá como pobre pela ausência do principal: o amor 
do marido. A felicidade precisa de muito pouco para nos visitar. 
           Quer ter uma vida longa? Então comece a tomar pequenos cuidados com a saúde. 
Quer correr grandes maratonas? Comece com pequenas caminhadas. Quer fazer grandes 
colheitas? Plante pequenas sementes. Quer viver grandes emoções? Tome pequenas 
iniciativas que mudem sua rotina. Quer ver um grande milagre? Tenha a fé do tamanho de 
um grão de mostarda e as montanhas serão removidas. Pense grande, mas não despreze 
as coisas pequenas. Elas são essenciais!  

mailto:jo@libertyny.org


 
 
 
 

CELEBRANDO O DIA DO MISSIONÁRIO BATISTA 
Videos Iniciais - JMM                                                                                 MIAMA & Multimídia 

 
“UNIDOS EM ORAÇÃO” & “O PODER DA ORAÇÃO” 

Música Congregacional                                   Grupo Vocal & Instrumental/Congregação 
 

PERDOA-ME, SENHOR 
SE MEU POVO 

PODER DA ORAÇÃO 
Momento de Intercessão pelos Missionários                Pr. Aloísio Campanha & Congregação 
Video Musical                                            MIAMA & Multimídia 

 
“LEVE ESPERANÇA” 

Música Oficial da Campanha Missionária de  2016 - JMM 
Boas-Vindas & Comunicações                                                        Pr. Aloísio Campanha 
Mensagem                                                                          Pr. Estevam Fernandes 
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos                                                                      Congregação 
Video Mensagem da JMM                                                                         
Ministérios de Multimídia 

 
“LEVANDO ESPERANÇA AOS REFUGIADOS” 

Oração                       Selma Souza 
Palavras Finais e Benção                                         Pr. Aloísio Campanha 
Video Musical                                        MIAMA & Multimídia 

 
“LEVE ESPERANÇA” (versão juvenil) 

Música Oficial da Campanha Missionária de  2016 - JMM 
VOCAL 
Jocilene Ayres Malas 
Pollyanna Soares 
Elisangela Alvs de Souza 
VIOLÃO 
João Rubens Soares 
BATERIA 
Kevin Chan 
SOM 
Kevin Chan 
Selma Souza 
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 Igrejae Visitantes 

 
SEXTA-FEIRA: Ministério de Finançase Ministério de Mulheres 

 
SÁBADO: Enfermos & Ministério de Criancas 

 
DOMINGO: Ministério de Oração,Famílias da Igreja e Brasil 

AVISOS 
 

DIA DE CONFRATERNIZAÇÃO: SIGHT & SOUND THEATRE 
 
Dia: 29 de outubro de 2016 
Horário: 11:00 AM 
Preço: Adulto $150,00 
          Criança: $100,00 

Procure fazer os seu pagamento o mais breve possivel, sera de grande ajuda para os 
organizadores do evento. 

BABY SHOWER 
Pierre e Fima, convidam a igreja a participarem de seu BABY SHOWER, que será aqui NA 
LIBER no dia 23 DE JULHO às 5pm no Fellowship Hall.  
 

 
“MOVIE NIGHT & INSIGHT”: Estaremos iniciando 
um momento precioso na LIBERNY, onde, uma 
vez por mes, estaremos juntos, assistindo a um 
filme e depois, discutindo sobre ele. 
“Insight” significa ter uma compreensão mais 
profunda a respeito de alguém ou de alguma 
coisa, e é essa nossa proposta. Nosso primeiro 
filme será “WAR ROOM” (“QUARTO DE 
GUERRA”), que trata do Poder da Oração. 
Marque em sua agenda, convide amigos e 

VENHA COM TODA A FAMÍLIA! 
 
SÁBADO, 30 DE JULHO ÀS 6PM no Fellowship Hall. 
 
 

Comunicações Culto de Louvor e Adoração 
      


