
 
               ANIVERSARIANTES DO MÊS DE DEZEMBRO 

                                                  04 – Stephanie Machado 
                                                  10 – Elizabeth Santiago 
                                                  11 – Paulo & Lidia Krummenauer (casamento) 
                                                  14 – Joao Rubens Soares 
                                                           Solenir Machado 
                                    31 – Sotiris Malas 
 
 

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

 
ATIVIDADES PERMANENTES 

Escola Bíblica Dominical (Adultos e Jovens): 4:00 pm 
Culto Dominical: 5:15 pm  
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 email jo@libertyny.org 
 

EBD 
Estamos estudando em nossa EBD - Fases do Crescimento na Fé. Otima oportunidade de 
estar conosco .Reeniciando os estudos no dia 08 de janeiro de 2017. 
 

UMA NOVA OPÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO: DOAÇÕES ON-LINE 
Acesse o link ainda hoje, confira e…CONTRIBUA SEGUNDO PROPUSER SEU CORAÇÃO! 
LiberdadeNY.org/donation   
 
  

CALENDÁRIO DE ENSAIOS PARA AS APRESENTAÇÕES DE NATAL: 
 
12/06 (Terça-feira), 7:00 PM - CORAL DE ADULTOS 
12/10 (Sábado), 3:00 PM às 8:00 PM - KIDS CHOIR 
12/11 (Domingo), 2:00 PM - CORAL DE ADULTOS & KIDS CHOIR ( com os adultos) 
12/14 (Quarta-feira), 7:00 PM - CORAL DE ADULTOS 
12/16 (Sexta-feira), 3:00 PM às 8:00 PM - KIDS CHOIRS 
12/16 (Sexta-feira), 7:00 PM - CORAL DE ADULTOS 
12/19, 20, 21 & 22 (Segunda – Quinta-feira), 3:00 PM – 7:00 PM - KIDS CHOIR 
Maiores informações nos Facebook Groups: “CHRISTMAS PROJECT 2016 – Christmas! We 
Remember, Rejoice, Worship” e “CHRISTMAS PROJECT 2016 – The Light Before Christmas” 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

         New York 04 de dezembro de 2016 – Ano XI N°45 
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020 

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

ONDE ENCONTRAMOS JESUS? 
“Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra 
de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao 

Jordão “ Isaías 9:1 

Nesta semana onde estamos presenciando uma dor grande pela tragédia com os jogadores do time 
de futebol da Chapecoense, podemos perceber como a vida tem sido tratada com desdém. A ambição 
, que mata por poucos galões de combustível, é uma arma devastadora. E tem muita gente morendo 

em um vôo sem volta, porque está chocando com as montanhas da vida, pilotadas por um 
sentimento ruim. 

Mas tambem podemos perceber que tem os “colombianos”, que mostram ao mundo que a rivalidade 
se curva diante da dor alheia. Que a solidariedade é maior do que a taça. Que o estádio pode ser 

usado para manifestação de empatia. 
Percebemos famílias que choram e que precisam de ser acolhidas neste momento ímpar em suas 

vidas. Jovens torcedores que não entendem o momento, uma cidade que está de luto. 
Onde podemos encontrar Jesus nisso tudo? Eu me atrevo a dizer: No amor mostrado pelos 

colombianos, 
Disse a madre Teresa de Calcutá que “a falta de amor é a maior de todas as pobrezas”. Portanto, 

somos ricos , porque fomos alcançados pela maior expressão de amor do mundo , mas nos tornamos 
pobres quando não projetamos esse tão grande presente. 

Medelim era um lugar perigoso quando comandado por traficantes, um lugar que muitos rejeitavam 
pela violência. Os poderosos e respeitados de nossa época preferiam outro lugar. Talvez lá vivessem 

as pessoas que muito de nós não gostaríamos de ter como amigos. 
Exatamente como a Galiléia dos gentios. Medelim e Galiléia tem tudo a ver. Gente que não era 

considerada gente. 
Mas as duas cidades deram um exemplo de amor e empatia ao mundo. A Galileia dos gentios quando 
o seu Fiilho mais ilustre sentiu a dor do mundo e colocou-se numa cruz por amor a mim e a voce que 

estava morto em nossos delitos e pecados. Medelim quando mostrou ao mundo que a dor de um país 
dói no outro tambem. 

E é neste mesmo lugar que encontramos Jesus. Nas Galiléias e nas Medelins do mundo afora. Nos 
guetos onde tem gente que não é considerada gente por falta de amor e de ter voz e vez, mas que 

são amadas e valorizadas. 
Que neste Natal o nosso presente maior para o nosso próximo seja o amor, e que através deste 

presente essa pessoa encontre Jesus. 
Abraço forte, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Pr. Aloísio Campanha 

mailto:jo@libertyny.org


 
 
 
 

 
 
 
 

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 Finanças e Ministério de Mulheres 
SÁBADO: Enfermos & Ministério de Crianças 
DOMINGO: Ministério de Oração,Famílias da Igreja e Brasil 

 
APRESENTAÇÕES DE NATAL 

 
“CHRISTMAS! WE REMEMBER, REJOICE, WORSHIP” – Adults Cantata 
Sábado, 17 de dezembro às 7:30 PM (Culto da LiberNY) 
Domingo, 18 de dezembro às 10:00 AM (Culto da Immanuel Church) e 6:00 PM (KBC – NJ) 
 
“THE LIGHT BEFORE CHRISTMAS” – Kids Musical 
Sexta-feira, 23 de dezembro às 8:00 PM 
Domingo, 25 de dezembro às 12:30 PM 
  
AWESOME CHRISTMAS PARTY: Logo após a apresentação das crianças do dia 23 de 
dezembro, haverá uma grande FESTA DE NATAL totalmente voltada para as crianças. 
Queremos incentivas VOCÊ a CONVIDAR e TRAZER crianças de sua família, de sua 
vizinhança e os amiguinhos de seus filhos. VAMOS CELEBRAR O ANIVERSÁRIO DE 
JESUS!!!!!! = ) 
  
CONVITES PARA APRESENTAÇÕES DE NATAL: Procure o KEVIN CHAN, ainda hoje, para 
obter os convites e distribuí-los aos seus amigos e vizinhos. 
  
  
“CHRISTMAS WOMEN’S BRUNCH: Estaremos celebrando o Natal com as mulheres da 
Immanuel Church no dia 10 DE DEZEMBRO, 10:00 AM. Haverá uma competição de 
Decoração de Mesas de Natal, onde grupos estrão responsáveis por suas mesas. A LiberNY 
participará com uma mesa. Serão momentos de alegria, descontração e comunhão. Ótima 
oportunidade para você, mulher, trazer amigas! 
 

Comunicações Culto de Louvor e Adoração 
      


