
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO 
03 – Casamento – Alberto e Lecir Siqueira 
04 – Evanise Chan  
10 – Pollyanna Pinto Soares  
10 – Casamento – Princesa e Antonio 
16 -  Anderson dos Santos  
21 – Edesio Brasil 
21 – Rosilene Rodrigues 
27 – Maria Luci Scaramuzzi  

 
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 Krummenauer                  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 

 
 

A série sobre Discipulado Cristão que estamos estudando tem 
sido muito interessanteO tema de hoje foi Discipulado cristão 

nas Cartas aos Gálatas e no próximo domingo 
estudaremos:Discipulado cristão na carta aos Filipenses.  

Participe conosco todos os domingos às 5pm. 
 

YOUTH GROUP NEWS 
 

Pollyanna nos liderou em nossa ultima 
sessao. Hoje, quem esteve conosco foi Pr 

Aloisio. Não perca na próxima semana, Kevin 
Chan estará dando o tom da nossa conversa. 

 
 

Ministerio de Jovens e Adolescentes da Liber/NY 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O PÃO, O VINHO E A MESA 
É interessante como Jesus usava algo comum de sua época para ensinar algo 

profundo. Ele mencionou o sal, a luz, a moeda, uma fruta, o peixe, o pão, o vinho 
e na mesa sentou-se com dois discipulos quando do caminho de Emaús e  no 

cenáculo ensinou aos doze. Fico pensando se fosse em  nossos dias, o que Jesus 
usaria para ensinar. A verdade é que Jesus toma as coisas ordinárias da vida e as 

transforma em extraordinárias. 
O pão  nos permite identificar com o povo judeu com relação a Páscoa, porque 

naquela noite eles comeram o pão sem fermento para sair depressa da presença 
de Faraó. O vinho que representa a libertação (salvação)  para aqueles que 

conhecem bem a liturgia da Páscoa judaica. Os quatro copos representam as 
quatro expressões de livramento que foi prometido em Êxodo 6:6-7, que são as 
seguintes: “Eu os tirarei”, “Eu os livrarei”, Eu vos resgatarei”e “Eu vos tomarei 

por povo” disse o Senhor dos Exércitos. 
Jesus pegou esses dois símbolos e deu a eles mais significado ainda. Voce já 

parou para pensar por que Deus escolheu pão e vinho para representar o corpo e 
o sangue de Jesus? Voce deve lembrar que a Bíblia é cheia dessas imagens: Maná 
caindo do céu, Pão sem Fermento, o perdão que vinha pelo derramar do sangue 

do cordeiro. O vinho era uma bebida comum e o pão era o alimento comum  
servido na refeição diária. 

Tambem temos em comum os nossos pecados, quando  nos achegamos a mesa 
para estar junto com Jesus. Mas pela graça do Eterno o comum é transformado e 
ainda que sejam vermelhos como o carmezim se tornam brancos como a neve e 

aqueles que não eram convidados são agora chamados para estar a mesa 
tambem. 

Esses símbolos comuns  são somente pão e vinho, mas pelo poder transformador 
do Evangelho, eles são símbolos de que , dos nossos pecados,  Ele não se lembra 

mais porque o sangue de Jesus nos lavou e permite que vivamos. 
É por isso que celebramos. A mesa da graça está diante de nós. Uma mesa 

comum e um convite para dela desfrutarmos. Do jeito que estamos, do jeito que 
nós somos, porque Deus quer transformar o ordinário em extraordinário. 
Continuaram a ser pão e vinho, mas quando fazemos em nome de Jesus 

anunciamos algo tremendo, porque entendemos que não podemos fugir da mesa 
por causa do pecado, mas vamos fugir do pecado por causa da mesa que tem 

sobre si o pão e o vinho, símbolos da nossa redenção. 
Que o Senhor nos abençoe na nossa comunhão. 

Abraço forte. 
Pr. Aloísio Campanha 

New York 01 de setembro de 2013 – Ano X Nº33 
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 
Oração                                           Cibele Pereira 
Canção Congregacional            Grupo Vocal/Instrumental e Congregação 

 
PORQUE VIVO ESTÁ – 137 HCC (Port/Esp/Eng) 

Boas-Vindas                           Nélio de Almeida Chaves 
Avisos e Aniversariantes                         Nélio de Almeida Chaves 
Canção Congregacional            Grupo Vocal/Instrumental e Congregação 

 
UNIDADE E DIVERSIDADE 

*VINHO E PÃO (novo) 
VINHO NOVO 

Momento de Intercessão                                Pr. Aloísio Campanha 
Canção Congregacional            Grupo Vocal/Instrumental e Congregação 

 
AME AO SENHOR 

Mensagem                                Pr. Aloísio Campanha 
 

“O PÃO, O VINHO E A MESA” 
 

Celebração da Ceia Memorial                   Pr. Aloísio Campanha 
Canção Congregacional (Durante Distribuição dos Elementos)                             

Grupo Vocal/Instrumental e Congregação 
 

PÃO E VINHO 
Oração                 Membro da Congregação 

 
Vídeo Sobre Missões                  Multimídia 

 
“MISSÕES: O DESAFIO DA IGREJA” 

 
“Liberdade para o Mundo”                             Ministério de MIssões 
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos         Congregação 
Canção Congregacional            Grupo Vocal/Instrumental e Congregação 

 
AS BOAS NOVAS ANUNCIAI - 541 HCC (Port/Eng) 

 
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 

 
Temos um time forte que tem estado presente todas as quartas-feira em 

nossa igreja. Venha formar parte conosco, juntos seremos mais que 
vencedores em Cristo Jesus. Nosso horário  às 8.00pm na sala da EBD.  

 
 

SIGHT & SOUND THEATER  
 

APRESENTANDO  NOAH 
DIA - 28 DE SETEMBRO DE 2013 

ESTAMOS NA ETAPA FINAL EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO QUE É 
MUITO IMPORTANTE, PROCURE A IRMÃ PRINCESA  PARA SABER 
COMO PROCEDER, ELA TEM MAIORES INFORMAÇÕES PARA VOCE.  

Como já foi divulgado o custo é de $130.00 para adultos, 80,00 para 
adolescentes e $60,00 para crianças abaixo de 5 anos.  

 
 

Moria/NY 
 

Se voce deseja participar desse encontro nos dias 1 a 3 de novembro de 
2013, procure com a irmã Selma Campanha sua ficha de inscrição.  

Para participar desse evento se faz necessario o pagamento de $100,00 
de inscrição pois as vagas são limitadas. 

 
CULTO ADMINISTRATIVO 

 
Acontecerá no próximo domingo, não deixe de participar pois é do 

interesse de todos o bom funcionamento de nossa igreja. 

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

