
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO 

Dia 05 – Casamento Pr. Aloisio e Selma 
Dia 06 – Casamento Sotiris e Jocilene 
Dia 15 – Tereza Monteiro 
Dia 17 – Maria Eugenia de Oliveira (Bia)  
Dia 19 - Alberto Siqueira  
Dia 23 – Anita dos Santos  
Dia 25 – Nicholas Malas 

                                   ESCALA DE SERVIÇO 
 
Domingo                             Hoje                              Próximo 
Projeção               Anthony Soares                      Anthony Soares  
Recepção            João Rubens Soares    Nelio de Almeida Chaves         
Som                                  Kevin Chan                               Kevin Chan 

 
ATIVIDADES PERMANENTES 

 
Momento de Oração 05:00 pm 
Escola Bíblica Dominical –- Adultos e Jovens– 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  segundo domingo do mês  
Reunião do Conselho Administrativo – Primeira sexta-feira do mes. 
 

 

ESCOLA BIBLICADOMINICAL - ADULTOS 

Hoje estamos iniciando a série A EQUIPE DE 
JESUS. Neste trimestre, estudaremos a iniciativa 
de Jesus em compor sua equipe, o ensino da 
liderança estratégica e a biografia dos doze 
apóstolos com suas particularidades. A simples 
leitura dessas lições nos mostrará que no Reino 
de Deus todos nós somos úteis e temos valor, pois 
Ele usa aqueles que desejam servi-Lo com 
integridade de vida. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A SABEDORIA INSTRUI QUANTO AO CERTO E AO ERRADO 

“O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da mãe”. 
Provérbios 10:1 

Dualiade é a propriedade ou caráter do que é duplo, do que é dual, ou que contem em si 
duas naturezas, duas  substâncias ou dois princípios. Dualidade possui signficados em várias 
áreas como a física, matemática, filosofia. Na psicologia um exemplo comum é o que 
chamamos de “bipolar”. 
Dualismo é um conceito religiooso e filosófico que admite a coexistência de dois princípios 
necessários, de duas posicões ou de duas realidades contrárias entre si como e espírito e a 
matéria, o corpo e a alma, o bem e o mal, o certo e o errado, e que estejam um com o outro 
em eterno conflito. São por excelência doutrinas dualistas aquelas que tentam explicar 
metafisicamente o universo de dois princípios irredutíveis entre si.  
O dualismo distingue-se do monismo, particularmente no século XVIII porque os filósofos 
monistas defendiam a existência de apenas uma substância, uma única realidade: material 
ou espírito. Os filósofos materialistas não admitem a existência do lado  espiritual da alma. 
Descartes seria o primeiro a mostrar os dois lados, o espiritual e o material, espírito e corpo, 
com o cérebro fazendo a ligação entre eles. 
Partindo do ponto de que nosso Deus  é único, inigualável e que nós como seu povo, somos 
monoteísta a  pergunta que precisamos fazer é a seguinte: por que estou agindo assim? Por 
que as vezes estou permitindo que  as minhas ações sejam duplas? Estou com dois pesos e 
duas medidas, vivendo uma vida com vários princípios que se chocam? Tenho dois 
“deuses”dentro de mim? 
Se Jesus disse que não posso estar em cima do muro, que não posso ser “morno”, que se 
com Ele não ajunto eu espalho, se eu não sou por Ele sou contra Ele, porque procedo dessa 
maneira? 
E Paulo que nos deixa o legado quando conversa com a sua alma e diz  que somos 
miseráveis quando sabemos fazer o bem, mas o mal está sempre diante de nós e nos 
sucumbimos a ele? 
Sabedoria é a chave, é a conexão, é o que vai fazer diferença para que não andemos em um 
dualidade de vida. 
Deus é tão bom que Ele nos dá uma pergunta de múltipla escolha e Ele mesmo dá a 
resposta: Escolha o certo para que viva. A escolha certa é Jesus que é a fonte de toda 
sabedoria. 
Por que então insistir no errado? 
Deus nos abençoe. 
Forte abraço,. 

Pr. Aloísio Campanha 

New York,04 de maio de 2014 – Ano XI Nº18 
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             Ministérios AMAC & de Multimídia 
Oração                            Nélio de Almeida Chaves 
Música Congregacional          Vocal, Instrumental & Congregação 

 
Alvos Mais Que A Neve - 286 HCC 

 
Boas-Vindas e Comunhão                         Nélio de Almeida Chaves 
Comunicações                                     Nélio de Almeida Chaves 
Música Congregacional          Vocal, Instrumental & Congregação 

 
Quero Estar Ao Pés Da Cruz – 395 HCC (Português/English) 

 
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos       Pr. Aloísio Campanha 
Música Congregacional          Vocal, Instrumental & Congregação 

 
Amazing Grace/Preciosa Graça 

 
Oração de Gratidão e Dedicação             Membro da Congregação 
Mensagem                                         Pr. Aloísio Campanha 

 
“A Sabedoria Que Instrui Ao Certo E Ao Errado” 

 
Celebração da Ceia Memorial        Pr. Aloísio Campanha 
Música Congregacional          Vocal, Instrumental & Congregação 

 
Morri Na Cruz Por Ti - 124 HCC 

 
Música Congregacional          Vocal, Instrumental & Congregação 

 
A Vitória 

 
Palavras Finais                     Pr. Aloísio Campanha 
Oração e Benção                               Pr. Aloísio Campanha 
Música Final                                  Piano 
 
VOCAL:Danila Pinheiro Chaves, Jocilene Ayres Malas, Nélio de Almeida 
Chaves, Pollyanna Soares 
PIANO: Jocilene Ayres 
BATERIA: Kevin Chan 
SOM: Kevin Chan 
APOIO TÉCNICO: Sotiris Malas 
 

Todo culto em sim é muito importante mas, durante a Leitura Biblica, 
Oração e os Momentos Finais do culto procure não se locomover dentro 

do salão em respeito ao que esta acontecento , batalhas estão sendo 
travadas, esteja atento. 

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  
Oremos por todas as família da LIBER/NY 

Oremos por aquele que estão se integrando a LIBER/NY 
  

 
ATENÇÃO LÍDERES 

 
Na proxima sexta-feira teremosa reuniao do Conselho Administrativo. Esteja 
atentos as informacoes. 
 

 
PROXIMO DOMINGO 

 

DIA DAS MÃES: Domingo, será um DIA ESPECIAL PARA MULHERES ESPECIAIS. 
Por isso, queremos pedir 3 coisinhas: 

1 – PARA TODOS: Convide MÃES que talvez não frequentam nenhuma igreja ou 
quem sabe, estão sem seus filhos por perto. 

2 – PARA OS FILHOS: Venham beeeeeeeeem bonitinhos! 

3 – PARA AS MÃES: Por gentileza, VENHAM DE LONGO! Pode ser uma saia ou 
vestido longo, mas não precisa ser nada muuuito “Fancy”. Vamos tirar algumas 
fotos especiais. 

  
   

 
VISITANTE 

Obrigada por você estar conosco hoje. Esperamos que se sinta em casa. 
Deus o abençoe. 

Família LiberNY 


