
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.  

“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, Fátima 
Contagem/Proximo Dom    Jerusa, Sotiris,   Fátima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 

Para sua meditação hoje 
 
“Ninguém despreze a tua mocidade; mas sê o 
exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no 
espírito, na fé, na pureza.” 

I Timóteo 4:12 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Uma Casa Bem Edificada 

"Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a 
edificam" (Salmos 127:1). 

 
Billy Frank, um menino travesso e cheio de energia, desde 
muito jovem conhecia as histórias de heroísmo de seu avô, 
Ben Coffey, um veterano da Guerra Civil, que só tinha uma 

vista e uma das pernas. Ele trabalhava mais duramente do que 
a maioria dos americanos que tinham duas pernas e dois 

olhos. Quando retornou da guerra começou a cuidar de sua 
família. Diariamente orava e lia a Bíblia com toda a sua 
casa. Billy Frank, seu neto, foi muito beneficiado pelo 

exemplo de Cofey, pois, seu pai e sua mãe seguiram o mesmo 
padrão espiritual de vida. Billy se tornou um Cristão depois 
de ouvir o sermão de um evangelista, mas foi o exemplo de 
seus avós que o preparou para seguir na direção correta. 

Talvez você tenha ouvido falar de Billy--seu último nome é 
Graham. 

Que padrão espiritual estamos oferecendo aos nossos filhos? 
Temos procurado testemunhar eficazmente de nossa comunhão 

com Deus de tal forma que eles sejam edificados e possam 
influenciar também as gerações que virão após eles? Temos 

tido o cuidado de fazê-los entender que com o Senhor no 
coração tudo o mais será acrescentado? 

Quando o nosso lar vivencia brigas e desentendimentos, a 
possibilidade de nossos filhos seguirem o mesmo exemplo é 

muito grande. Quando deixamos o Senhor Jesus dirigir a nossa 
casa, o amor e a compreensão reinarão nos corações e o 

futuro de nossa família será muito mais abençoado. 
Billy Graham, um dos pregadores mais renomados de nossa era, 

aprendeu com seus avós e com seus pais que as grandes 
conquistas da vida começam num lar edificado por Cristo. 

Nossos filhos e netos, igualmente, serão grandes homens e 
mulheres se os conduzirmos no caminho glorioso do Senhor. 

 
Você tem deixado Deus edificar sua casa ou ela pode ruir a 

qualquer momento? 

Extraído Ministério para Refletir 

 
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, 14 de setembro de 2008 – Ano V – Nº 240 
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                                                       Pr. Aloísio Campanha  
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 
 

Que Segurança! Sou De Jesus! – 417 HCC 
 

Boas-Vindas                                                        Pr. Aloísio Campanha 
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                             Pr. Aloísio Campanha  
Oração de Gratidão e Consagração                                  
Cânticos                                              Liber NY Worship & Praise Team 
 

Bendito Seja Deus 
Aos Pés  Da Cruz 
Oferta De Amor 

Mensagem                                                           Pr. Aloísio Campanha 
Cânticos                                              Liber NY Worship & Praise Team                                              
 

Renova-me, Senhor Jesus 
 
Palavras Finais                                                     Pr. Aloísio Campanha 
Oração Final e Benção                                          Pr. Aloísio Campanha 
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. Ligue para o  David e  
interceda com ele pela recuperaçã de seu filho. O telefone de contato : 
(646)-6455641. 

ANIVERSARIANTE DO MÊS DE SETEMBRO 
DIA 04 -  Evanise Chan (718)672-1771 

DIA 09 – David Carvalho da Silva (646)645-5641 
DIA 10 – Pollyanna Pinto Soares (718)721-4056 

 

GRUPO DE LOUVOR 
 A cada semana podemos ver como temos sido abençoados com os 

nossos cânticos congregacionais e nós louvamos a Deus pelo trabalhos 
que os irmãos estão realizando. Para que isso acontença sempre, é 

necessário o esforços de cada um. Portanto,  não deixem de participar 
dos ensaios todas as quinta-feiras às 8:00PM na casa de Caroline Soares 

e aos domingos às 6:15PM na igreja. 
 

QUARTA-FEIRA   
 

Na próxima semana estaremos iniciando uma nova série de estudos 
bíblicos e você, é nosso convidado. Esteja conosco estudando a Palavra 
de Deus e também orando em agradecimento a Deus por sua fidelidade  

para conosco e também intercendendo uns pelo outros.  
“Ah! Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu 
servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome; e 

faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este 
homem...”  

Nemias 1:11  


