
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      Pollyanna Spoares       
Contagem/Hoje                   Jerusa, Fátima,Sotiris 
Contagem/Proximo Dom    Fátima, Jerusa, Sotiris   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

QUERIDO VISITANTE  
Muito nos alegra a sua presença conosco. É sempre um 
prazer recebê-lo em nossa igreja. Que o Senhor tenha 
uma mensagem especial para você no dia de hoje. Volte                      

outras vezes e que Deus o abençoe sempre. 
Com carinho, Igreja Batista da Liberdade em New York. 

 
“TEEN SPACE” 

Kevin Siqueira & Kevin Chan 
Parabéns por mais uma vitória na vida acadêmica 
de vocês. Cada um com diferentes escolhas ainda 
passarão por outras etapas. Em cada uma delas 
desejamos que sejam  abençoados, que Deus 
esteja presente a cada instante dando-lhes  
sabedoria necessária para vencerem como  
excelentes soldados de Cristo.              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GANHANDO COM AS PERDAS 
... para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. 

 
Não gostamos de perder. 
Quando como nação estamos em uma competição, nós não aceitamos 
outro resultado senão a vitória. Segundo lugar na nossa mente é o lugar 
de perdedores. 
Mas a grande verdade é que precisamos perder para sermos 
vencedores. São as perdas que nos levam a profundas avaliações de 
quem somos e o que podemos fazer. Quantas vezes por causa de uma 
perda, uma separação, uma dor, tomamos um outro rumo em nossa 
existência? Quantas vezes por causa de uma decisão errada, 
reavaliamos e nos tornamos mais sensatos, mais prudentes, menos 
prepotentes? Quantas vezes por causa de um relacionamento quebrado 
nos tornamos mais amigos, mais ouvintes e menos arrogantes? 
E a vida quantas vezes nos tem ensinado assim. Nós apegamos às 
coisas e isso nos impede de ver tantas outras situações que são tão ou 
mais importante do que aquilo que estamos apegados.  
Abraão precisou de ter coragem de sacrificar Isaque para que ele 
conhecesse o Jeová Jireh.  Jacó precisou de abrir mão de ser enganador 
para ver o sol nascer de uma forma diferente na sua vida. José precisou 
abrir mão da influência de copeiro e padeiro para conhecer o Deus que 
liberta. 
Talvez seja necessário sacrificar o nosso Isaque, a nossa altivez, a nossa 
confiança na influência que temos para que considerando isso como 
perda, possamos ganhar a presença do Provedor, do Libertador e do 
Criador de nossas vidas.  Então teremos a oportunidade de falar como 
Paulo: Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.  
Que Ele mesmo nos conduza para perdermos coisas que são necessárias 
para escrever o caminho da nossa vitória. 
 
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, 29 de junho de 2008 – Ano V – Nº 229 
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020 

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                                                    Kevin Siquiera - Violino 
Oração Inicial                                                      Pr. Aloísio Campanha 
Hino Congregacional                                        Regente & Congregação 
 

Maravilhosa Graça  -  193 HCC 
 

Boas-Vindas                                                        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 
 

Dedicação de Dízimos e Ofertas                             Pr. Aloísio Campanha 
Oração de Gratidão e Consagração                    Maria de Fatima Lacerda 
Cânticos                                              Liber NY Worship & Praise Team 
 

Igreja, Família 
Declaramos 

Toma O Teu Lugar 
 
Mensagem                                                           Pr. Aloísio Campanha 
Hino Congregacional                                         Regente & Congregação 
 

Minha Esperança, Jesus Asseguras – 411 HCC 
 

Oração e Benção                                                  Pr. Aloísio Campanha 
Música Final                                                      Kevin Siqueira - Violino 
 

 
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,  
*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.   
 
 

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 

 
 


