
ATENÇÃO 
 

     A irmã Fátima estará procurando o 
irmão nas próximas duas semanas para 
uma tarefa específica a ser realizada na 
Igreja.       Estejam atentos e à 
disposição pois, o Senhor requer o 
melhor de cada um de nós, seus filhos. 

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

 
 

ESCALA DE SERVIÇO 
 

          
   Hoje  Próximo domingo 
 
Dirigente do Culto        Pr. Aloisio Campanha       Pr. Aloisio Campanha              
Som                                      Kevin Siqueira                  Kevin Siqueira              
Projeção            Anthony Soares                Anthony Soares               
Recepção            João Rubens Soares  João Rubens Soares 
Contagem/Hoje                   Jerusa, Fátima 
Contagem/Proximo Dom    Fátima, Jerusa, Sotiris   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

APROVEITANDO AS OPORTUNIDADES 
II TIMÓTEO 4:16-17 

 
A oposição causa solidão. Quando somos atacados, quando somos ridicularizados, 
quando somos criticados, temos a tendência de nos isolar e ficarmos sozinhos. 
Quantas vezes em um minuto somos heróis, e no outro nem nos reconhecem. Isso nos 
leva a isolar-nos.  Nós as vezes podemos estar sozinhos por causa de uma dura 
experiência na vida, quando parece que ninguem entende e não apoia. Ou talvez, 
quando todos estão tendo um momento de lazer e euforia e você sente-se como 
carregando um peso sobre sua cabeça. Você talvez sinta-se só, quando não é 
compreendido, quando é criticado ou quando é mal interpretado. 
Como sair dessa situação e desse tipo de solidão? 
A solidão nos paraliza, então pense em um jeito de ser criativo na situação, e fazer 
dela algo positivo. Se a vida esta lhe dando só limão, faça uma limonada. Tire o melhor 
de cada situação. 
Paulo estava sozinho quando ele estava na prisão. Ninguém veio para lhe dar um 
suporte, todos o abandonaram. Isso é que é estar só. Mas, pense nisso: Paulo era um 
homem comunicativo, de estar junto de multidões, talvez ele (Paulo) preferiria estar na 
região do Mediterrâneo pregando o evangeilho e abrindo igrejas, mas ele estava preso, 
sozinho em uma prisão. Como resultado, nós temos hoje no Novo Testamento, várias 
cartas que ele escreveu enquanto estava preso. Talvez o único jeito para que Paulo 
escrevesse as cartas era enquanto estavesse preso.Se voce está “mordido” com 
aqueles que se opõe a você, esse sentimento o leva a sentir-se cada vez mais 
sozinho(a). Isso constrói paredes em sua vida, que mantem as pessoas longe, e isso é 
perigoso porque podemos nos tornar cinicos e ressentidos, e isso afasta as pessoas de 
perto. 
Se você esta se sentindo sozinho(a) agora o que Deus tem para dizer a você? 
Eu penso que Deus diria assim: Eu entendo como você esta se sentindo. A Bíblia nos 
diz que Jesus foi tentando como nós, embora Ele não tenha cometido pecado. Jesus 
entende cada emoção humana, e teve situações onde Ele estava sozinho e 
abandonado. Por exemplo, sabendo que iria ser crucificado no dia seguinte, Jesus levou 
três de seus melhores amigos – Pedro, Tiago e João – para orar com Ele no Jardim do 
Getsêmani, mas eles dormiram e deixaram Jesus só. 
Se você esta se sentindo só agora, compartilhe sua solidão com Jesus. Ele sabe como 
você esta se sentindo e melhor, Ele entende e estende a mão para tocar a sua e fazer 
ponte e conexão entre a dor da solidão e a beleza da companhia D’Ele. Pense nisso: 
Em Jesus nós temos um amigo mais chegado  que um irmão. 
 
Forte abraço;  

Pr. Aloísio 

 
ATIVIDADES PERMANENTES 

 
Escola Bíblica Dominical – 05:30 pm 
 
Culto Dominical – 07:00 pm 
 
Culto de Oração e Estudo Bíblico – Quarta-feira 8:00 pm 
 
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês 
 
Assembléia Geral – Todo 2º domingo do mês às 4:30 pm 

 

New York, 01 de junho de 2008 – Ano V – Nº 225 
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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                                                                   Instrumental 
Oração                                                                Pr. Aloísio Campanha 
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 
 

A Minha Fé E O Meu Amor - 348 HCC 
 
Boas-Vindas                                                        Pr. Aloísio Campanha 
Leitura Bíbilca                                          Jerusa Soares e Congregação 

Colossenses 3.13-15 
Cântico                                                                            Dennis & Cia 
 

Eu Quero Ser Uma Benção Pra Você 
 

Momento de Oração e Intercessão                         Pr. Aloísio Campanha 
Campanha Do Ano De 2008                                  Pr. Aloísio Campanha 

TEMA 
“Vivendo os planos de Deus” 

 
DIVISA 

“Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor; 
planos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança.” 

Jeremias 29:11 
Hino Congregacional                      Regente e Congregação 
 

Nossa Fé Jesus Contemplará - 338 HCC (1ª estrofe) 
 

Dedicação de Dízimos e Ofertas                            Congregação Cânticos 
 

Above All 
Adoramos O Cordeiro  

 
Mensagem                                                          Pr. Aloísio Campanha 
 
Celebração da Ceia Memorial                                 Pr. Aloísio Campanha 
Hino Congregacional                                         Regente & Congregação 
 

Céu, Lindo Céu! 580 HCC 
 

Oração Final e Benção                                          Pr. Aloísio Campanha 
Música Final                                                                     Instrumental 
 

Worship & Praise Team: M.M. Jocilene Malas (piano e vocal), Caroline Soares 
(baixo e guitarra), Kevin Chan (bateria),  

Pollyanna Soares (vocal) 
Regência: Jerusa Soares  

 
 

COMUNICAÇÕES 

                                    INTERCESSÃO 
“Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que 
aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são 
ouvidas as tuas palavras; e eu vim por causa das tuas palavras.” Daniel 10:12 
Oremos: 
*Pelo Pr Aloisio Campanha nosso pastor e sua família.  
*Por  Hannah, filhinha do Pr. David e de Ronize Paszkiewicz, 
*Pela saúde de nosso irmão Manuel Cunha e irmã Jerusa Soares,  
*Família Lacerda pelo falecimento da irmã Lindaura  (mãe da Fátma) 
*Familia Canhedo pelo falecimento do Sr. Lourival (pai do Orival) 
*Pelo jovem Daniel Carlos Baptista (exército americano no Iraque), 
*Pelo Ozéias um dos nossos visitantes e seu lar. 
*Pela diretoria da nossa igreja e membresia 
*Pelos jovens e adolescentes de nossa igreja  
*Pela vida de nossos aniversariantes do mês 
 

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

alcancemos corações sábios”. Salmo 90:12 
 

04 – Anthony Pinto Soares  (718) 721-4056 
08 – Scott Machado (704)321-4174 
16 - Winefred Adalberto Camargo (718) 291-9303  
29 – Casamento – Cecília e Celsino DaSilva (516)423-9584 e (516)423-6980 

 
  Se o irmão ou você que nos visita necessita entrar em contato com 

o Pr. Aloisio Campanha pode chamar no telefone da igreja ou no 
celular dele que é: (908) 451 6230  

Pode estar certo que ele tem um grande prazer de estar em contato 
com você 

 

GRUPO DE LOUVOR: Ensaio no próximo domingo,às 6:15 PM na igreja. 
Qualquer mudança será avisada a tempo. As partituras serão enviadas via e-mail 
no início da semana para que sejam estudadas. Você que se colocou a disposição 
para trabalhar no ano de 2008 na música, agora é a hora de ...pegar no 
arado..., contamos com sua presença.   
 
 
ATENÇÃO – No proximo domingo às 4:30 PM teremos a nossa ASSEMBLEIA 
ADMINISTRATIVA. Contamos com a presença de todos os membros da Igreja 
pois, teremos assuntos importantes a tratar. 
 
QUARTA-FEIRA – Venha participar conosco de nossa Reunião de Oração e 
Estudo Bíblico, temos tido momentos de adoração,agradecimento, interseção, 
pedidos e comunhão.  “Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei 
coisas grandes e firmes que não sabes.” Jeremias 33:3 


