
 
      Pr. Aloisio Campanha e ao irmão Marcos Tulio  por  estarem 
participando em Culto de Louvor e Adoração ao nosso Deus . É sempre 
um tempo de alegria, companheirismo  e acima de tudo de estarmos 
juntos louvando as maravilhas que Deus nos proporciona a cada 
momento. 
      Que Deus os abençoe ricamente, suas famílias bem  como os  
ministérios que realizam.  
 

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

Atenção 
A Comissão de Escolha Pastoral informa aos irmão que continua o seu 
trabalho no que diz respeito à escolha daquele que será o nosso pastor. 
Muito em breve estaremos informando à igreja o que está acontecendo 
em todo o processo. Pedimos somente que estejam atentos as 
comunicações que serão feitas através do boletim semanal da igreja 
bem como durante o momento de avisos no decorrer do culto. Caso o 
irmão não pode estar em qualquer  reunião já acontecida, procure o 
relator da comissão ou ao presidente em exercício da Igreja.  

ESCALA DE SERVIÇO 
          
   Hoje  Próximo domingo 
 
Dirigente do Culto              João Rubens Soares        João Rubens Soares 
Som                                     Kevin Chan                    Kevin Siqueira                 
Projeção         Anthony Soares              Caroline Soares               
Recepção         David Carvalho                             
Contagem/Hoje                  Jerusa, Fatima, Sotiris  
Contagem/Proximo Dom    Jerusa, Lídia, Sotiris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM-  REFLEXÃO  

          
          Certo dia, ouvi uma mensagem que tratava do paralelo entre 
duas palavras-chaves que muito ouvimos na celebração da ceia e que, 
por considerar interessante, gostaria de compartilhar nesta reflexão. As 
duas palavras são: “Tomai e comei” (Mt 26.26), usadas no cenário da 
última ceia por Jesus. 
           Interessante que estas ações também ocorrem por ocasião da 
entrada do pecado no mundo (Gn 3.6). Eva aropriou-se desses dois 
termos: “Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para 
se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar 
entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu de comer a 
seu marido.” A partir desse instante, o julgamento da humanidade 
procede desses dois atos: tomar e comer. 
           No cenário da última ceia, os dois verbos se tornam testemunho 
do sacrifício e do amor extremo de Deus, pelo resgate dos perdidos e 
pela absolvição de todos os que crêem. 
           O que antes era sinônimo de separação agora tornou marca da 
nova aliança. O que era fruto da desobediência, agora se torna 
revelação para a obediência: “Fazei isto” (1 Co 11.25). 
           O que antes foi sinônimo de ato irrefletido, agora, passa a ser 
ato consistente: “Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, 
coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe, come e 
bebe para sua própria condenação, se não discernir o corpo do 
Senhor” (1Co 11.28-29). 
          A ceia é o ato memorial que tipifica a vitória de Cristo: “Porque, 
assim como pela desobediência de um só homem muitos foram 
constituídos pecadores, assim também pela obediência de um 
muitos serão, consituídos justos” (Rm 5.19). 
           Quando participar da ceia do Senhor, lembre-se que, neste ato, 
você testemunha sua obediência a Cristo. É um tempo de reflexão, de 
escrever uma nova história diante da ordenança: “tomai e comei”. 
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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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  “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 Inicio                                                                              Piano 
Oração                                                                 João Rubens Soares 
Cântico                                                             Worship & Praise Team 

 
Bendito Seja Deus 

 
Boas-Vindas                                                    Maria de Fátima Lacerda 
Cântico                                                             Worship & Praise Team 

 
Eu Preciso De Você 

 
Projeto “Eu Amo Você”                                    Dr. Marco Túlio Parisotto 
Cântico                                                            Worship & Praise Team 

 
Eu Quero Ser Uma Bênção Pra Você 

 
Testemunhos                                                  Dr. Marco Túlio Parisotto 
Cântico                                                             Worship & Praise Team 

 
Faz-Nos Um 

 
Oração                                                           Dr. Marco Túlio Parisotto 
Dedicação de Dízimos e Ofertas                                         Congregação 
Cântico                                                             Worship & Praise Team 

 
Unidade e Diversidade 

 
Oração de Gratidão e Dedicação                                        Celsino Silva 
Mensagem                                                          Pr. Aloísio Campanha 
Cântico                                                            Worship & Praise Team 

 
Alto Preço 

 
Celebração da Ceia Memorial                                Pr. Aloísio Campanha 
Cântico                                                            Worship & Praise Team 

 
Autor Da Minha Fé 

 
Palavras Finais                                              M.M. Jocilene Ayres Malas 
Oração Final e Benção                                          Pr. Aloísio Campanha 
Música Final        Instrumental 
 
  
 
 
 

COMUNICAÇÕES 

ATENÇÃO - Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos.  
 
EBD – Hoje estudamos Doutrina Bíblica da Família e, no próximo domingo 
estaremos estudando sobre, As Doutrinas da morte, justos e ímpios. Se você se 
interessa pelo assunto não deixe de participar de nossa EBD todos os domingos 
às 5:30 PM. 
INTERCESSÃO 
 “Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições sejam em 
tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças.” 
Filipenses 4.6 
Oremos: 

• Por aquele que será o pastor de nossa igreja 
• Pela saúde de nosso irmão Manuel Cunha  
• Por Julia (seus familiares: Orlando(esposo), Nicole (filha adolescentes), 

Vinicius (filho de 4 anos). 
• Por Filipe Fernandes (filho do Pr. Eli)  Por restabelecimento em função da 

cirurgia a que foi submetido. 
• Pelo jovem Daniel Carlos Baptista (exército americano no Iraque) 
• Pela diretoria de nossa igreja e membresia 
• Pelos jovens e adolescentes de nossa igreja  
• Pela vida de nossos aniversariantes do mês 

Agradeçamos:  
• Pelas atividades da igreja realizadas na semana que passou e por cada 

irmão que pode estar presente a cada uma delas. 

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

corações sábios”. Salmo 90:12 
18- Igreja Batista da Liberdade em New York 

ESCALA DE PARTICIPAÇÃO NOS CULTOS DURANTE O MÊS 
10/10 - (quarta-feira) – João Rubens Soares (Igreja) 
10/11 - (quinta-feira) – David Carvalho da Silva (Núcleo de Astoria) 
10/12 - (sexta-feira) – Jerusa Pinto Soares (New Rochelle)  
                                         ATENÇÃO 
Conselho Administrativo – Reunião amanhã,  às 8:00PM na residência da irmã 
Winefred Camargo. 
Assembléia – Dia 10 de outubro, 2007,  às 8:00 PM na Igreja. 
 
        PROGRAMAÇÕES DO 3º  ANIVERSÁRIO DA LIBER NY 
 
NYACK COLLEGE CHORALE IN CONCERT – Dia 27 de outubro, 7:30 
pm. Convide desde já seu amigos e familiares  (programa todo em 
inglês). 
 
PR. JOSÉ AUGUSTO  NICOLAU – Vamos ter a presença entre nós 
deste pastor amigo durante a 2ª quinzena de outubro para as 
celebrações de nosso 3º aniversário. Oremos por todas as programações 
e visitas que ele fará à membros de nossa igreja  e de nossa 
comunidade. 


