
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. Calixto Patrício 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 
 
“Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que 
as minhas pegadas não vacilem.”  

Salmos 17:5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

O FAZER CONFORME A FORÇA 
 

"Portanto tudo o que vier a sua mão para fazer, faze-o conforme a sua força." 
Eclesiastes 9:10 

Comemoramos neste final de semana o dia do trabalho nos Estados Unidos.  
Curiosamente, tudo está parado neste dia, quase nada esta funcionando. É 

comemorado o dia do trabalho com descanso, parece-nos um paradoxo. Os Estados 
Unidos nos proporciona algumas curiosidades, e outros países tambem, mas vejamos 
algumas daqui: Por exemplo você dirige na "Parkway" e estaciona no "drive way". De 

repente temos a idéia de que tudo esta errado e funcionando de uma maneira 
inadequada. 

Em muitas áreas de nossa vida, parece que estamos vivendo este paradoxo. Estamos 
fazendo algo e de repente somos indagados o por que de fazermos aquilo,  e não 

temos respostas convincentes. Experimentamos a sensação de estarmos fazendo certo 
mas parece que, olhando ao redor, os nomes não coincidem com o nosso objetivo. 
Quando trazemos isso para a vida espiritual, essa é também a sensação que temos. 

Estamos indo bem, quando de repente acontece algo que nos distancia de 
continuarmos bem.  A verdade é que colocando os olhos nas circunstâncias , que 

aparentemente autenticam o estar bem, desviamos o nosso olhar do foco de nossa 
vida, e começamos a descansar e acomodar, nas horas que temos que trabalhar. 

Muitas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito, na nossa hora e da maneira que 
entendemos. É preciso entender que tem horas que temos que perder para ganhar, é 

nessas horas que temos que dirigir as nossas vontades, emoções e desejos na 
"parkway" do Espírito Santo de Deus para que vivendo segundo o querer de Deus 

possamos estar estacionados segundo a força D'Ele que opera em nós. 
Em outras vezes temos oportunidades de fazer coisas e cruzamos os braços. Gostaria 
de mencionar que Deus não vai fazer por nós o que podemos fazer, pelo contrário, Ele 
vai agir na nossa impossiblidade. Portanto é importante aproveitar cada oportunidade, 

como se fosse a única de nossa vida, principalmente neste tempo chamado hoje. 
Deus o colocou aqui para um propósito específico e a questão é: Vamos ser o agente 
de Deus para que vidas sejam transformadas, restauradas e libertas ou vamos ainda 
questionar paradoxos que tiram os nossos olhos do foco e cruzar os braços como se 

nada estivesse acontecendo, esquecendo que o nosso Deus é o Deus dos paradoxos e 
das maneiras de agir diferentes? 

Que Ele mesmo nos conduza na nossa resposta. 
 

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, 31 de agosto de 2008 – Ano V – Nº 238 
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 

 
Em Jesus Amigo Temos - 165 HCC 

 
Boas-Vindas                                                                 João Rubens 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                                            Jerusa Soares 
Oração de Gratidão e Consagração                                   
Cânticos                                                    Liber NY Worship & Praise Team  
 

Em Suas Portas Entrarei Com Louvor 
 Fico Feliz 

Coração Igual ao Teu 
 
Mensagem                                                                        Pr. Calixto Patrício 
Palavras Finais                                                             João Rubens Soares 
Oração Final e Benção                                                    Pr. Calixto Patrício 
Música Final                                                                                         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 
*Devemos estar intercedendo a Deus pelo Leonan filho do nosso 
irmão David de Carvalho que sofreu um acidente. Não temos mais 
informações apenas o pedido de intercessão. O telefone de contato 
com David é: 646-6455641. 
Devemos estar orando também por todos os irmãos que estarão 
retornando amanhã de viajem após o feriado prolongado, entre eles 
o nosso Pr. Aloisio e familia,  Caroline e muitos irmãos amigos 
nossos que estão participando do XV Conjubbran na Florida. 

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 – Terminamos a última parte do tema de nossos 
encontros que foi sobre a oração que Jesus nos ensinou “Pai Nosso”. 
Temos a certeza de que quem participou foi ricamente abençoado e 

agora tem motivos grandes de poder estar intercendo de forma perfeita 
e agradável e com maior responsabilidade diante Deus. 

Venham  participar conosco pois temos certeza que Deus estará 
respondendo e anunciando grandes coisas que você não sabe mas, que 

precisa saber para o seu crescimento espiritual.  
 “Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas 

grandes e firmes que não sabes.” Jeremias 33:3  


