
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO 
Dia 11 – Kevin Siqueira -  
Dia 13 – Jocilene Ayres Malas 
Dia 13 – Maria de Fátima Borges (NJ) 
Dia 15 – Nathalia Boroni  
Dia 16 – Angela Babo  
Dia 21 – Nelio de Almeida Chaves  
Dia 28 – Aniversario de casamento – Ana e Carlos 
Dia 30 – Claudia de Mirande Barbosa  

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  segndo domingo do mês 
 

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA – EBD 
 

ADULTOS 
 Nosso novo tema é : PERDÃO – 

Reconciliação com o passado. Assim como 
perdoamos aos outros- Mateus 06. 5 - 15  foi 

o nosso estudo de hoje com o Pr. Aloísio 
Campanha. Próximo domingo estaremos 

estudando Perdoar mesmo sem vontade – 
Filemon   às 5:00pm na sala da EBD. 

 
 

YOUTH GROUP NEWS 
SUMMER TIME 
 
Estamos planejando algumas atividades 
para o verão. Não fique de fora. Serão 
momentos maravilhosos de comunhão e 
alegria. FIQUEM ATENTOS!!! 

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

 
 

INDEPENDÊNCIA 
“Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres”João 8:36 
Comemorou-se na última quinta-feira o dia da independência nos Estados Unidos 
da América. A queima de fogos, momento marcante do dia 4 de Julho, celebra 
esta data tão significante na história desse país. A liberdade do domínio e regime 
de outro país sobre a América é um dos momentos de maior alegria desse povo. 
Com certeza, ser livre, é um dos maiores privilégios do ser humano. A alegria de 
poder ir e vir, de expressar a sua opiniào, os seus valores é um bem que não se 
pode abrir mão. A liberdade não tem preço e é ingociável. 
Se a liberdade é tão gostosa e traz realizações, por que será que as pessoas 
gostam de viver escravizadas? Não falo de grades, de fronteiras que  são 
instransponíveis – falo da escravidão imposta pelo pecado, pela desobediência, 
pela indiferença do ser humano para com o outro. Falo das vezes que  uma 
pessoa acha que não vale nada, que não tem valor e fica presa pelas suas 
mazelas e descréditos em si mesma. Falo das vezes que nós só vemos 
impossiblidades e trancamos nós mesmos dentro das mesmas – Por que será? 
Falo das vezes que, não satisfeitos em tornar a nós mesmos prisioneiros, 
projetamos isso na vida de nosso semelhante, dizendo a ele que ele não presta, 
que não vai conseguir, de que não dá para nada, de que não confiamos nele, de 
que ele nem adianta tentar e etc... .Por que será? 
Penso que é porque há uma confusão tremenda entre liberdade e libertinagem. 
Em nome da liberdade, aprisionamos, em nome da democracia, ferimos, em 
nome de Jesus, amaldiçoamos... . Liberdade é  a condição da pessoa que não é 
escrava. Libertinagem é o uso da liberdade sem o bom senso, parece liberdade, 
mas é o contrário, porque ultrapassa limites, negocia valores que são 
impresncindíveis a idéia de ser livre, ou seja , aprisiona. 
O ser humano de uma maneira geral esta insatisfeito, mesmo podendo ir e vir em 
um mundo globalizado, esta preso dentro do seu egoismo, da sua vaidade, da 
sua indiferença.  Por isso  Deus enviou o Seu Filho para conceder a verdadeira 
liberdade. Mesmo em um mundo dominado na época pelos romanos, a proposta 
não era de liberdade política e territorial, mas da alma – porque a alma presa não 
tem alegria e engana a si própria e consequentemente os outros. 
Por que estar preso se Deus nos deu a verdadeira liberdade que é Jesus? Só Ele e 
somente através Dele somos livres de verdade. Vivamos pois assim, expressando 
a alegria de sermos livres e celebrando a cada dia esse presente da 
independência do pecado. 
Forte abraço, 

Pr. Aloísio Campanha 

New York 07 de julho 2013 – Ano X Nº25 
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 ADORACAO 
Video Count Down Para Início do Culto                                  Multimídia 

 
Música Congregacional                     LiberNY Vocal Team e Congregação 

 
The Star Spangled-Banner 

Oração Pelos EUA                               Nélio de Almeida Chaves 
                         

Boas-Vindas                           Nélio de Almeida Chaves 
 

Comunicações e Aniversariantes             Nélio de Almeida Chaves 
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos                           Congregação 

 
Video Inspirativo                Multimídia 

“One Nation Under God” 
 

Música Congregacional                         LiberNY Team e Congregação 
 

Quão Grande é o Meu Deus 
Momento de Gratidão e Intercessão                  Pr. Aloísio Campanha 

 
Mensagem                                Pr. Aloísio Campanha 
 
Música Congregacional       LiberNY Worship&Praise Team e Congregação

  
Morri Na Cruz Por Ti - 124 HCC 

 
Celebração da Ceia Memorial                              Pr. Aloísio Campanha 

 
Música Congregacional       LiberNY Worship&Praise Team e Congregação

  
Pão e Vinho 

Oração                                                           Membro da Congregação 
 

Música Congregacional                             LiberNY Team e Congregação 
 

Céu, Lindo Céu! 580 HCC 
Palavras Finais                                          Pr. Aloísio Campanha 

 
Oração e Benção                                         Pr. Aloísio Campanha 

 
Música Final                                            Piano 

 
 

                                      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+

