
O PRIVILÉGIO DE REALIZARMOS O PROJETO DE DEUS 
“Tudo o que vier as tuas mãos para fazer, faze-o confome as tuas  

forças…” Eclesiastes 9:10 
 

Deus nos projetou para realizar uma obra. O propósito de Deus em nos criar foi 
que Ele fosse glorificado através de nós, em nós,e por nós. E para isto Ele nos 
capacitou com tudo aquilo que era necessário para a realização deste projeto. 
Apesar do homem errar o alvo (uma das definições do que seja pecado), em 
Jesus Cristo isto foi totalmente restabelecido. Por isto não ficaremos presos no 
inicio. Temos que tomar posse de toda a promessa e crer que em Cristo fomos 
totalmente restaurados para este plano. Vejamos os meios que Deus nos 
capacitou e tentar identificar o porquê ainda não conseguimos talvez realizar 
este projeto de Deus. 
Isaias 50:4 – “O SENHOR Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba 
dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o 
ouvido para que eu ouça como os eruditos”. – Deus nos capacitou com a 
mensagem. Ele nos deu uma grande mensagem, chamada de Boas Novas 
(Evangelho). Boas novas para todos os que estãocansados e sobrecarregados. 
Efésios 6:10-18 – “Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do 
seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes 
contra as ciladas do diabo; porque a nossa luta não é contra o sangue e a 
carne, e sim contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do 
mal, nas regiões celestes. 
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau 
e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, 
cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés 
com a preparação do evangelho da paz; embraçando sempre o escudo da 
fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do Maligno. Tomai 
também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de 
Deus; com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto 
vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos”. Existe uma luta 
e nós estamos armados para enfrentarmos de forma ofensiva o confronto. 
Marcos 16:17-18 – “Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crêem: em 
meu nome, expelirão demônios; falarão novas línguas; pegarão em serpentes; 
e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal; se impuserem às 
mãos sobre enfermos, eles ficarão curados”. A cura divina, e os sinais 
sobrenaturais nunca são desatualizados. Para o nosso tempo são necessários. 
2 Timóteo 1:6-7 – “Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de 
Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem 
dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação”. Paulo usa a 
palavra grega “charisma”, para definir que “dom” Timóteo deve despertar. O 
uso desta palavra sugere uma manifestação clara do Espírito Santo concedido a 
Timóteo através das orações do apostolo e de outros. Portanto creia que na 
igreja, através das orações e imposição de mãos dos homens de Deus o Espírito 
Santo fornece habilitação para alguém exercer o ministério. Para que você 
exerça o projeto de Deus. 
 
Forte abraço, 
 

 
Pr. Aloísio Campanha 

 
 

eria aos ímpios que por sua boca atraiam o que era desejado. Em provérbios  
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Até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de 
Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, 

Efesios 4.13 

New York 30 de junho 2013 – Ano X Nº24 
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 GRATIDÃO PELOS FORMANDOS DA LIBER NY CLASS OF 2013 

 
Video Count Down                                                           Multimídia 

“Honor Our Graduates” 
Processional dos Formandos                                         Formandos 

Pomp and Circumstance 
By Edward Elgar 

Oração               Kevin Ashelley Siqueira (College Grad.) 
 

Música Congregacional                  Grupo Instrumental & Vocal e Congregação 
Tu És Fiel, Senhor/Great Is Thy Faithfulness 

Palavras de Boas Vindas                                      Pr. Aloísio Campanha 
Mensagem Musical                            Nicholas Malas (Kindergarten Grad.) 

This Little Light Of Mine 
 

Leitura Bíblica                       Formandos e Congregação 
“Salmo 95: 1-7” 

Música Congregacional      Grupo Instrumental & Vocal e Congregação 
Everlasting God 

 
Dedicação de Vidas Bens e Talentos          élio de Almeida Chaves e Congregação 
Video                                           Multimídia 

“We Celebrate Our Graduates” 
Oração de Gratidão e Dedicação                                            Alberto Siqueira 
Leitura Pelos Formandos                      Formandos Universitários 

“Creio do Estudante” 
 

Música Congregacional                  Grupo Instrumental & Vocal e Congregação 
From The Inside Out 

 
Agradecimento                      Kevin Jonben Chan (College Grad.) 
Mensagem                                          Pr. Aloísio Campanha 
Oração Pelos Formandos e Familiares                 Pr. Aloísio Campanha 
Palavras Finais, Oração e Benção                         Pr. Aloísio Campanha 
Video Final                                          Multimídia 

 
 
 
 

FORMANDOS – CLASS OF 2013 
Nicholas Malas -  Kindergarten 

Samantha Resende -Pelham High School 
Kevin Jonben Chan -  Baruch College 

Kevin Ashelley Siqueira -  Hunter College 
 

                                                                                             
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 
 

Quarta-feira às 8.00pm na sala da EBD na igreja. O assunto em 
questao agora - Os Nomes de Deus. No estudo passado 
tivemos uma introducao sobre este assunto que foi muito 

interessante. Vale conferir isto e participando 
 
 

SIGHT & SOUND THEATER – NOAH 
Nao temos mais vagas para este passeio, temos a lista de espera voce 
possa conseguir ou nao estar participando deste passeio. Como ja foi 

divulgado o custo e de $130.00 para adultos, 80,00 para adolescentes e 
$60,00 para criancas acima de 5 anos. Voce que  se inscreveu ja pode 

estar depositando uma pequena cota do valor total. Procure a irma 
Princesa para maiores informacoes. 

 
7 SEMANAS DE ORAÇÃO E JEJUM 

Entramos hoje na segunda semana  de nossa 
campanha de oração e jejum. Não existe nada 

de mágico, de diferente que vai acontecer 
porque oramos 7 semanas, existe uma 

promessa de Deus que se o Seu povo, se 
humilhar e orar, ele vai descer sarar a terra e 

nos abençoar pela nossa obediência. 
Então, a idéia é de que na nossa individualidade, estejamos orando pela 

nossa igreja, pelas famílias, por conversões, pelo nosso testemunho, 
pela responsabilidade de um para com o outro 

"A oração do justo pode muito em seus efeitos". 

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

