
QUERIDO VISITANTE  
Que bom que você está conosco hoje,  a sua 
presença é muito importante para nós e nos 
alegra. Que o Senhor tenha uma mensagem 

especial para você no dia de hoje. Volte outras vezes e que Deus o 
abençoe sempre. Pr. Fernando Coelho você  faz parte dessa alegria. 

“Com carinho, Igreja Batista da Liberdade em New York.” 
 
 

ESCALA DE SERVIÇO 
 

          
   Hoje  Próximo domingo 
 
Dirigente do Culto               João R. Soares                  João R. Soares             
Som                                      Kevin Siqueira                   Kevin Siqueira              
Projeção            Anthony Soares                Anthony Soares               
Recepção            Pollyanna Soares            Pollyanna Soares              
Contagem/Hoje                   Jerusa, Sotiris 
Contagem/Proximo Dom    Jerusa, Sotiris   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 

Para sua meditação hoje 
 
“Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana 
vocação de Deus em Cristo Jesus”. 

Filipenses 3:14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

As Olimpíadas da Vida 
 

O mundo está de olho em Pequim.Jornalistas, torcedores, curiosos e 
atletas buscam cada um o seu lugar no pódio. 

Olimpíadas tem a ver com a nossa vida, pois no nosso cotidiano todos os 
dias saimos de casa por um lugar no pódio. 

Dos atletas são exigidos disciplina,conhecimento do esporte praticado, o 
que esperar do seu adversário entre outras coisas. Também de nós é 

esperado alguma coisa em relação a luta pelo pódio na corrida de nossa 
existência. Domínio próprio, tranquilidade, paz, alegria, aceitação de si e 

perdão são algumas das características de vencedores. 
Quem chegou as Olimpíadas foram os melhores do mundo, mas tem 

gente na arquibancada torcendo por eles, e que talvez eles nem saibam 
quem são. Saiba que pela sua vida tem gente que está vibrando 

também. O aplaude, sustenta em oração, contribui, incentiva e quantas 
vezes você nem os conhece. Mas os que os atletas conhecem faz uma 
diferença grande na vida deles, e também tem gente que conhecemos 

que prcisa de um abraço, de uma palavra amiga, de um incentivo e 
quantas vezes fingimos que não os conhecemos. Quando fazemoa e 

agimos assim somos desclassificados. 
Mas quando, na Olimpíada da vida, temos as oportunidades de ouro e 

aproveitamos bem vamos chegar a um lugar onde as arquibancadas vão 
estar lotadas de todos os povos,línguas e nações, porque receberam o 

prêmio de suas vidas - Jesus Cristo - que subiu ao pódio chamado 
Calvário, batalhando a nossa batalha, para que eu e você pudessemos 
chegar ao céu com a medalha de ouro da salvação e sobretudo a coroa 

da vida. 
Que Ele mesmo nos abençoe e nos conduza de vitória em vitória. 

Forte abraço, 
 

Pr. Aloisio Campanha 
 

 
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, 24 de agosto de 2008 – Ano V – Nº 237 
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         Piano 
Oração Inicial                                                        João Rubens Soares 
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 
 

Brilho Celeste – 446 HCC 
 
Boas-Vindas                                                                   Jerusa Soares 
Campanha Do Ano De 2008                                             Jerusa Soares 

 
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                              João Rubens Soares 
Oração de Gratidão e Consagração                                   
Cânticos                                              Liber NY Worship & Praise Team 
 

Unção de Alegria 
Desde o Dia em que Aceitei Jesus  

O Espírito De Deus Está Aqui 
 
Mensagem                                                            Pr. Fernando Coelho 
Palavras Finais                                                       João Rubens Soares 
Oração Final e Benção                                                                 Piano 
 
 

 
 

Worship & Praise Team: 
 

M.M. Jocilene Malas (piano e vocal), 
 Caroline Soares (baixo e guitarra),  
Douglas Parreira (guitarra e violão),  

Kevin Chan (bateria), 
 Kevin Siqueira (violino)  
Celsino DaSilva (vocal) 

 Pollyanna Soares (vocal) 
Dennis da Silva (especial – piano) 

 
 

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 
* Pela irmã Cecília tendo em vista o falecimento de seu pai. 

ANIVERSARIANTE DO MÊS DE AGOSTO 
 

DIA 19 – Carlota Custódio 
 

GRUPO DE LOUVOR: Caroline, Celsino, Douglas. Kevin Chan, Kevin 
Siqueira, Pollyanna, compnentes do Liber NY Worship & Praise Team não 
devem deixar de participar dos ensaios, estão acontecendo às quintas-
feiras 8:00PM na casa de Pollyanna Soares e aos domingos 6:15PM na 
Igreja. A sua presença é muito importante para a continuidade do 
trabalho. Este trabalho é de vocês e Deus conta com ele. 
 

QUARTA-FEIRA – Venha participar conosco de nossa Reunião de 
Oração e Estudo Bíblico. O tema de nossos encontros tem sido a oração 

que Jesus nos ensinou “Pai Nosso”. Os momentos de oracao que 
passamos juntos são realmente muito especiais.  “Clama a mim, e 

responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não 
sabes.” Jeremias 33:3  

 
AGRADECIMENTO:  Dear Liberty Baptist Church, 
 
Half of 2008 has gone by, and I am so grateful to God that you and I and my 
family continued to stand firm in His calling. My prayer for you is; “Now He 
who supplies seed to the sower and bread for food will also supply 
and increase your store of seed, and will enlarge the harvest of your 
righteousness. You will be made rich in every way so that you can be 
generous in every occasion, and through us your generosity will 
result in thanksgiving to God.” (2 Corinthians 9: 10-11) 
                      In Christ, 
                                    Rev. Dominic Jacob 


