
CAMPANHA DE COMPROMISSO 
 

Desde o lançamento da nossa campanha de compromisso em Novembro, 
já temos 21 irmãos participando e a soma total do compromisso feito 
pelos participantes, ou seja, a soma do alvo estipulado por eles é de 
$7,180.00. Até hoje já foram entregues desse total $3,280.00  
Ainda há tempo de você participar, o que está esperando?  Pegue seu 
envelope da campanha na recepção. 

 
Visitante seja bem-vindo.  Que Deus abençoe sua vinda ! 

 
Nossos sinceros agradecimetos ao Pr. Inaldo Camelo Vieira Filho por  ter 
estado conosco desde sexta-feira, sábado e hoje participando conosco em 
nossas atividades. O que já ouvimos nestes dois dias com certeza  foram 
palavras vinda de Deus para nós. Tenha certeza que a utilização   do seu 
tempo foi muito importante para aqueles que tiveram  o privilégio de 
ouví-lo. Que Deus o abençoe ricamente pelo carinho, amor e dedicação à 
obra dEle. 

 
ESCALA DE SERVIÇO 

          
 Hoje  Próximo domingo 
 
Dirigente do Culto              João Rubens & Fátima     João Rubens & Fátima 
Som                                     Kevin Siqueira Kevin Siqueira  
Projeção       Caroline Soares               Caroline Soares 
Recepção                            Anthony Soares   Evanise Chan  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
SÓ ESQUELETOS 

 
         Diz uma lenda que houve um homem que via somente esqueletos quando via 
outros homens. Bonitos ou feios, crianças ou velhos, homens e mulheres - todos não 
passavam de esqueletos. A vida tinha para ele o aspecto de uma ossada. Pior do que um 
velório, porque o que se vê no caixão é um cadáver e não um esqueleto. 
Lenda? Então a vida é uma lenda porque o mundo está cheio de gente que acha que 
ninguém presta. Gente que gosta de fazer a caveira dos outros. 
          O apóstolo Pedro parece ter pertencido a essa fauna humana quando disse, 
referindo-se aos demais apóstolos: "Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca  
me escandalizarei". (Mt 26.33) 
          Ele via nos companheiros uma possível pusilanimidade. Quer dizer, via-lhes o 
esqueleto, não o corpo. Faz-nos pensar na parábola que Jesus contou do fariseu e do 
publicano. O primeiro orava no templo como se estivesse lendo a sua fé de ofício diante 
de Deus: "Jejuo duas vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo". Os 
outros homens eram-lhe como esqueletos e o publicano que orava a pouca distância dali 
era um desses esqueletos: "Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais 
homens roubadores, injustos e adúlteros; nem ainda como este publicano". (Lc 
18.11,12) 
          Trata-se de uma distorção visual que importa em dois graves defeitos da 
personalidade humana. O primeiro consiste em não acreditar no próximo. Em não lhe dar 
um crédito de confiança para que tenha a sua oportunidade na vida. Erro de estratégia. 
Devemos abrir caminho para os outros e não barrar-lhes a passagem com medo da 
concorrência. Assim fez Jesus com os pequeninos, desprezados, publicanos e pecadores. 
De Mateus, que era publicano, fez um apóstolo. De pescadores fez pescadores de 
homens. A um ladrão abriu as portas do céu. E com um dos seus mais rancorosos 
inimigos teve um  encontro na estrada de Damasco: Saulo. 
          A arte de descobrir talentos consiste principalmente em provocá-los. Em lhes dar 
uma chance. É um risco calculado. 
          Outro defeito, quiçá mais grave, é que se fazemos um conceito deprimente de 
alguém é quase sempre com intuito, disfarçado ou não, de lucrar com ele. Diminuímos o 
alheio para exaltar o próprio. Maximizamo-nos para minimizar os outros. 
Superestimamo-nos para subestimar o próximo. Queremos estar acima da craveira 
comum. Alto índice de egoísmo, portanto. Eu, como astro; tu e ele como satélites. 
Qualquer opinião desairosa que tenhamos do próximo dificilmente deixa de trazer essa 
marca de fabricação. 
          Mas o evangeho  põe o próximo ombro a ombro conosco. Ele é gente como eu. 
Não esqueleto. 

 Pr. Rubens Lopes  

ATIVIDADES PERMANENTES 
 

Escola Bíblica Dominical – 05:30 pm 
Culto Dominical – 07:00 pm 
 
Culto de Oração e Estudo Bíblico – Quarta-feira 8:00 pm 
Núcleo de Estudo Biblíco (Astoria) – Quinta-feira 8:00 pm 
Núcleo de Estudo Biblíco (New Rochelle) – Sexta-feira 8:00 pm 
Culto Jovem – Todo ultimo sábado do mês às 7:30 pm 
 
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês 
Assembléia Geral – Todo 2º sábado do mês às 8:00 pm 
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www.LiberdadeNY.org 

  “Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.” 
2 Coríntios 3.17 



C U L T O  D E  L O U V O R  E  A D O R A Ç Ã O  

 
 
Música Inicial                                                                                             Piano 
Oração                                                                           Maria de Fatima Lacerda 
Hino Congregacional                                                         Regente e Congregação 
 

Jesus, Pastor Amado - 566 HCC 
 

Boas-Vindas                                                                          João Rubens Soares 
Tema, Divisa e Música da Campanha de 2007                                   Jerusa Soares 
 

2007 – ANO DA ORAÇÃO 
E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a 

minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e 
perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. II Crônicas 7.14 

 
Hino da Campanha                                                           Regente e Congregação 
 

Se Meu Povo 
 
Dedicação de Dízimos e Ofertas                                        Maria de Fatima Lacerda 
Oração de Gratidão e Dedicação                                                       Vânia Ludwig                        
 
Cânticos                                                                                M.M. Jocilene Malas 

Alto Preço 
Igreja, Família 
Faz-nos Um 

 
Apresentação do Pastor Visitante                                            João Rubens Soares 
Mensagem                                                              Pr. Inaldo Camelo Vieira Filho 
 

CELEBRAÇÃO DA CEIA MEMORIAL 
Música Especial                                                             M.M. Jocilene Ayres Malas 

Love In Any Language 
Distribuição do Pão & Vinho                                                                    Diáconos 
Música Especial                                                             M.M. Jocilene Ayres Malas 

Were The Nails Where 
Cântico                                                                        M.M. Jocilene Ayres Malas 

Celebrai a Cristo! Celebrai! ( português/español/english) 
 
Palavras Finais                                                                Maria de Fátima Lacerda 
Oração e Benção                                                      Pr. Inaldo Camelo Vieira Filho 
Música Final 
                                                                                                                Piano 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAÇÕES 

ATENÇÃO - Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos.  
 

EBD - ESTUDO IMPORTANTE, VAMOS CONFERIR? 
O nosso desafio para este trimestre é: Adoração a Deus em Números, Levíticos 
e Deuteronômio. O trio do Pentateuco. 

INTERCESSÃO:  Por aquele que Deus tem escolhido para ser o nosso 
pastor efetivo, pela unidade da Igreja, pela diretoria  e pelo presidente 
em exercício o irmao João Rubens Soares (Primeiro Vice-Presidente),  
pelos nossos jovens, adolescentes e crianças, pelos nossos familiares que 
estão enfermos e, por pessoas que tem sido evangelizadas e convidadas a 
vir em nossa igreja.  

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO 
“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações 

sábios”. Salmo 90:12  
03 – Neuza Tinoco Vieira                      
04 – Daniella Luduwig                        20 – Vania Lúcia Carvalho Luduwig 
17 – Jerusa e João Rubens (Casamento)  30 – Silvana Olintho Canhedo 
18 – Jerusa Soares                             31 – Ivan Luduwig 
 

ATIVIDADES DO MÊS DE MARÇO 
ESTA SEMANA 

ENCONTRO DE MULHERES – Amanhã, dia 05 , segunda-feira, na 
casa da irmã Bia em East Elmhurst as 8:00PM. 

REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO – Quarta-feira, 07  
após o Culto de Oração na Igreja. 

 
PRÓXIMAS SEMANAS 

ASSEMBLÉIA ADMINISTRATIVA – Quarta-feira, 14 após o Culto 
de Oração na Igreja.  
PR. ESTEVAM FERNANDES NA LIBER NY – Na quarta-feira 21 
de março, teremos a presença do Pr. Estevam Fernandes de 
Oliveira em nosso culto de oração e estudo bíblico. 
ENCONTRO DOS JOVENS E ADOLESCENTES – Dia 31 às 7:30 
PM. Com participação do Pr. David Paszkiewicz (Kearny, NJ) e 
a Banda e Grupo de Coreografia do Projeto Vida Nova  
(Cara de Leão) (NJ). Convidem seus amigos, especialmente jovens 
e adolescentes, bem como famílias com membros nestas faixas 
etárias. 
 
ESCALA DE PARTICIPAÇÃO NOS CULTOS DURANTE O MÊS DE MARÇO 
07 (quarta-feira) – MM Jocilene Ayres Malas ( Igreja) 
08 (quinta-feira) – João Rubens Soares (Núcleo de Astoria) 
09 (sexta-feira) – Joao Rubens Soares (Nucleo de New Rochelle) 


