
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO 
Dia 02 – Neide Resende Porfirio    
Dia 03 – Karla Cristina de Oliveira 
Dia 04 – Anthony Pinto Soares 
Dia 05 - Danila Pinheiro-Chaves  
Dia 08 – Michael Scott Machado  
VISITANTE 
Damos as boas-vindas a todos os que nos visitam e cultuam hoje conosco. 
Desejamos que se sintam bem e abençoados por Deus em nossas atividades! 

ESCALA DE SERVIÇO 
Domingo                             Hoje                              Próximo 

Som                              Kevin Siqueira                          Kevin Siqueira                    
Projeção               Anthony Soares                       Anthony Soares 

Recepção               Lidia Krumennauer                       Jerusa 
Soares            ATIVIDADES PERMANENTES 

Escola Bíblica Dominical – 05:00 pm 
Momento de Oração – 06:15 pm 
Culto Dominical – 07:00 pm 
Culto de Oração e Estudo Bíblico– Quarta-feira 8:00 pm 
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês 
Culto Administrativo –  Todo 2º. domingo do mês 

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA – EBD 
 

ADULTOS 
 Nosso novo tema é : PERDÃO – Reconciliação 
com o passado. Quando somos magoados – 
Mateus 18. 15 - 20  foi o nosso estudo de hoje 
com o Pr. Aloísio Campanha. Próximo domingo 
estaremos estudando Assim como perdoamos aos 
outros- Mateus 06. 5 - 15  às 5:00pm na sala da 
EBD. 

 
 

YOUTH GROUP NEWS - PICNIC 

 
Obrigada a cada jovem que esteve presente e fez desse dia um momento 

muito especial!!! Mês que vem tem mais!!! 
 
 

eria aos ímpios que por sua boca atraiam o que era desejado. Em provérbios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SE EU PUDESSE CONSTRUIR UM PAI 
“Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as 

coisas é Deus.” Hebreus 3:4 
 

Ser Pai é uma profissão agradável. Se todos os pais tivessemos  consciência disso o 
mundo estaria cheio de pessoas bem resolvidas, amigas, companheiras e com sáude 

em todos os níveis. 
O dia dos pais não é tão “badalado” como o dia das mães. O dia das mães é universal, 

o dos pais é em datas diferentes em cada país, visto que nos Estados Unidos da 
América é comemorado neste domingo e no Brasil, por exemplo, no segundo domingo 

de Agosto, mas uma coisa é universal – somos construtores de vidas . Temos uma 
oportunidade  em nossas mãos que é ímpar, mas que implica em uma responsabilidade 

que resultará em formação de caráter – porque ensinamos pelo exemplo e não pelo 
multiplicar de nossas palavras. 

Então, se a construção da vida de nossos filhos, passa e muito pelo nosso exemplo, por 
que nós, os pais, não nos colocamos na mão do Eterno, para deixar que Ele nos molde 

e isso possa ser refletido na vida de nossos filhos? Se o nosso filho pudesse nos 
construir, como seria na visão deles, a nossa construção? 

Penso que nós os pais precisamos ser mais pacientes com os nossos filhos. Colocar  a 
nós mesmos no lugar deles e entender que é mais fácil descermos a idade deles do que 

os fazer chegar a nossa maturidade, até mesmo porque estaríamos apressando um 
processo que é fundamental na construção do caráter – a experiência. 

Depois, penso que nós os pais precisamos ser mais homens de Deus junto aos nossos 
filhos. Não delegar para a mãe a responsabilidade que é nossa. Deus quando foi 
procurar no Jardim do Éden pelos seus, mesmo sabendo de tudo, procurou pelo 

homem e não por Eva. Nós somos os sacerdotes de nossos lares, cabe a nós conduzir 
os nossos filhos no conhecimento do Senhor, cabe a nós edificar um altar em nosso lar 

para que, como família adoremos aquele que nos molda. 
Por último, penso que nós os pais precisamos ser mais amorosos com os nossos filhos. 
Dar presença em vez de presentes, dar abraço em vez de amasso, dar atenção em vez 

de correção (castigo) ,  dar amor em vez de rancor. Só o amor constrói. Só o amor 
redireciona, só o amor escreve uma carta que dá prazer de ser lida e forma um caráter 

saudável. 
Se eu pudesse construir um pai, com certeza, ele seria mais paciente, um home que 

exerce o sacerdócio dentro de casa e mais amoroso. 
Feliz dia dos pais. 
Deus os abençoe 

Pr. Aloísio Campanha 

New York 16 de junho 2013 – Ano X Nº22 
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 –  (718) 956-4020 

www.LiberdadeNY.org            facebook.com/LiberdadeNY 
Pr. Aloísio Luz Campanha 

“Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há 
liberdade.”   2 Coríntios 3:17 



CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO 

Video Countdown                                     Multimídia 
Música de Abertura                     Jocilene Ayres Malas – solo 

PAI NOSSO 
João Alexandre 

Oração                            Nélio de Almeida Chaves 
Boas-Vindas                          Nélio de Almeida Chaves 
Avisos e Aniversariantes                         Nélio de Almeida Chaves 
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos                       Nélio de Almeida Chaves 
Oração de Gratidão                    Admilson dos Santos  

HOMENAGEM AO DIA DOS PAI 
Texto Anita e Adriana dos Santos 

PAI (como o filho o julga) 
Texto Kevin Chan 

O MELHOR PRESENTE PARA OS PAIS 
Mensagem Musical                                              Pollyanna Soares – solo 

MEU PAI, MEU AMIGO 
Poesia Kevin Siqueira 

OI PAI 
Valter da Silva Costa 

Texto Nélio de Almeida Chaves 
O PAI E O FILHO NA MONTANHA 

Mensagem Musical                                           Monica e Nicholas Malas - solistas 
AMIGO DE DEUS 

Texto Marcos Porfírio 
ORAÇÃO DE UM PAI 

Músicas Congregacionais                                   Grupo Vocal e Instrumental 
COLETÂNEA “PAI” 

(Pai Eu Te Amo/Pai Eu Te Adoro/Pai De Amor/Aba Pai/Bendito Seja 
Deus/Verdadeiro Adorador)Compilação: Jocilene Ayres Malas 

Mensagem                                    Pr. Aloísio Campanha 
“PAI - PROFISSÃO SAUDÁVEL” 

Palavras Finais                                 Pr. Aloísio Campanha 
Oração Final & Benção                                                              Pr. Aloísio Campanha 
Video Final                     Multimídia

 PAPAI, AMO VOCÊ! 
                                                           Marcelo Nascimento   
 Mas o SENHOR está no seu santo templo; cale-se diante 

dele toda a terra.     Habacuque 2:20 
 Desligue todos os aparelhos eletrônicos que não estiverem 

em uso. 
 Não ande durante momentos de oração e quando a Bíblia 

estiver sendo lida. 
 

COMUNICAÇÕES 
 

 
Faça da Oração um Hábito 

Segunda-feira - Pr Aloisio Campanha nosso pastor, sua 
família e seu Ministério 

 Terça-feira - Pela diretoria da nossa igreja 
Quarta-feira - Pelos Ministério de Música, Ministério de 

Jovens e Adolescentes 
REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA –8:00pm 
 Quinta-feira – Pelas famílias de nossa igreja e 

Ministério de Finanças 
Sexta-feira – Pelo Ministério de Mulheres. Pelos nossos visitantes. Ore, 

converse, comunique-se  com os que nos visitam. 
Sábado -  Pelos enfermos – José Machado -Pelos Ministério de Artes 

Culinárias, Ministério de Criancas 
 Domingo – Pela unidade da Igreja. Pelo Ministério de Oração. 

 REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA – 6:15PM 
Oremos pela família Machado 

 
ESTUDO BÍBLICO E ORAÇÃO 

Teremos o nosso último estudo sobre as sete 
cartas enviadas às sete igreja da Ásia -Éfeso, 
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadelfia e 
Laodicéia. O que Deus condenou, elogiou e 
aconselhou a estas igrejas. Quarta-feira às 
8.00pm na sala da EBD na igreja. 
 

INTERCÂMBIO DA LIBER EM NAUGATUCK-CT 
 

No próximo dia 29 de Junho, o Pr Aloísio estará sendo o orador oficial 
em comemoração aos 18 anos de ministério do Pr. José Monteiro 

(Liminha) em Naugatuck - CT. 
A Liber/NY foi convidada e estaremos preparando uma caravana para 

estarmos juntos participando com eles. 
 Uma boa oportunidade de termos um sábado diferente, rever amigos e 

quem sabe fazer novas amizades. 
Se voce deseja participar de o seu nome pois, precisamos saber quantos 

estarão indo para providenciarmos uma forma de acomodar a todos.  
 

MULTIMINISTÉRIO 
 

A Immanuel Church está promovendo uma manhã de 
ginástica evangelística para mulheres. Se voce tem 

uma amiga que voce gostaria que fosse evangelizada 
então venha, traga esta amiga todos os sábados às 
9:00 am no basement e o melhor fique em forma. 

 
 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/hc/2/20+

