
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  
Dla 10 – Geovana 

                                   ESCALA DE SERVIÇO 

Domingo                             Hoje                              Próximo 
Projeção               Anthony Soares                      Anthony Soares  
Recepção            Lidia Krumennauer             João Rubens Soares              
Som         Kevin Chan/Kevin Siqueira        Kevin Chan/Kevin Siqueira 

 
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 –  a cada dois meses 
Reunião do Conselho Administrativo – Primeira sexta-feira do mes. 
 
Editorial – Continuaçāo 

Na copa do mundo existencial essas verdades se aplicam. Quantas vezes os 
zombadores de plantão estão à porta, nos lembrando de um fracasso no passado? 
Quantas vezes não queremos mais “torcer” ou ‘jogamos a toalha” porque um resultado 
não foi o esperado? Quantas vezes nem celebramos as coisas boas  que nos acontece? 
Quantas vezes não trazemos `memória o que nos dá um futuro e uma esperança? 
Assim como a copa no Brasil é uma oportunidade de reescrever uma história, hoje 
tambem temos essa oportunidade de “deixando as coisas que para trás ficam, olhar 
para o alvo” e esse alvo é Jesus Cristo, o verdadeiro campeão, aquele que venceu o 
maior adversário de nossa vida, aquele que não perde nenhuma partida, aquele que 
está invicto e quer preparar um campo novo para treinarmos, aquele que é técnico por 
excelência, não é unanimidade, mas a todos aqueles que o aceita “se tornam filhos de 
Deus”, e assim nos tornamos verdadeiros adoradores . 
 Então passaremos a não somente torcer, mas  a jogar em um time de campeões, Não 
que tudo dá certo, mas porque a nossa alegria é de saber que estamos no estádio e 
vamos receber o prêmio. Por isso temos que bater palmas e gritar bem alto para todos 
ouvirem: a taça do mundo é nossa, porque essa é a vitória que vence o mundo: a 
nossa fé. 
A fé que o Brasil vai ser campeão é necessária para fazer de voce um campeão. A fé 
que o torna um torcedor “fanático”, colocada na pessoa certa,  o torna um adorador 
verdadeiro. Pense nisso!!! 
Forte abraço, 

Pr. Aloísio Campanha 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O VERDADEIRO  TORCEDOR (FÃ) 
“Batei palmas todos os povos , aclamai a Deus com voz de júbilo”- Salmo 47:1 

É interessante notar o entusiasmo do Brasil para receber esta Copa do Mundo de 
Futebol. A despeito de todas as coisas que vem acontecendo; políticas, financeiras  e 
etc,  percebo o país animado com algumas possiblidades que vão , além do Brasil ser 
campeão mais uma vez , de reescrever uma história muito angustiante do passado. 
Os que tem mais idade lembram de uma copa do mundo de futebol  que foi realizada 
no Brasil no ano de 1950. O time de futebol do Brasil vinha massacrando todos os 
adversários , e foi a final contra o Uruguai e perdeu. Os zombadores de plantão nunca 
lembram das exibições de gala que o time brasileiro dava quando enfrentava os 
adversários , senão de uma coisa denominanda “maracanazo”. Toda vez que um 
adversário da América do Sul vai jogar no Maracanã contra a seleção brasileira trazem 
de volta este episódio. 
Mas o brasileiro não desiste. Sempre acredita. Sempre torce e vai  junto, mesmo que 
os jogadores não sejam mais um Pelé ou Tostão., mas corre no sangue de cada um um 
sentimenot patriótico de apoio e fidelidade. Mesmo que o técnico não seja 
unanimidade, mesmo que o jogador do seu time de coração não foi convocado, mesmo 
que os jogos sejam em um horário na madrugada, esse torcedor esta lá com os olhos 
na tela ou presente no estádio torcendo e empurrando a nossa seleção. Esse é o 
verdadeiro torcedor. Esse é aquele que acredita no reescrever da história. Esse éaquele 
que enxerga esta  possibilidade de mostrar um outro lado sem se importar com o 
passado. 
Porque o verdadeiro torcedor é assim. Ele chega bem antes do jogo começar, alias 
muitos acampam ao redor do estádio. O verdadeiro torcedor ele investe. Ele compra a 
camisa, ele  compra o melhor lugar no estádio, ele tem prazer de ir ver a seleção 
jogar, ele se sente feliz somente por estar fazendo parte. O verdadeiro torcedor não 
vai embora cedo. Ele chora quando a sua seleção perde, mas ele celebra e muito as 
vitórias de sua seleção. O verdadeiro adorador memoriza as estatísitcas, ele sabe do 
nome de cada jogador e da performance desse jogador ao longo dos anos. O 
verdadeiro torcedor  sabe que uma derrota no passado dói, mas ele não fica preso a 
ela. 

 
                                                                                         segue na página 04 

 

New York 08 de junho de 2014 – Ano XI Nº23 
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 –  (718) 956-4020 
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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 & Multimídia 
Música Congregacional                 Piano, Grupo Vocal & Congregação 

AQUELE QUE ESTÁ FELIZ  
Pr. Marcus Vinícius  

Oração                           Danila Pinheiro Chaves 
Música Congregacional                Grupo Vocal, Instrumental & Congregação 

COMUNHÃO  
Kleber Lucas 

Boas-Vinda                    Nélio de Almeida Chaves 
Comunicações                    Nélio de Almeida Chaves 
Momento “Liberty Kid’s”                         Pr. Aloísio Campanha & Kids 
Música Congregacional              Grupo Vocal, Instrumental & Congregação 

“GALERA DE JESUS” 
Momento de Intercessão pelas Famílias                        Pr. Aloísio Campanha 
Música Congregacional               Grupo Vocal, Instrumental & Congregação 

VENCEDOR 
Mensagem                        Pr. Aloísio Campanha

 “O VERDADEIRO TORCEDOR” 
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos               Nélio de Almeida Chaves 
Música Congregacional            Grupo Vocal, Instrumental & Congregação 

ESTAMOS AQUI CELEBRAR 
Willen Soares e Simone Soares 

Oração de Gratidão e Dedicação             Membro da Congregação 
Palavras Finais & 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 
APOIO TÉCNICO: Sotiris Malas 
 

Atençāo 
 

Todo culto em si 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 
  

 
 
COPA DO MUNDO 2014 
 
Estaremos transmitindo os jogos da 
seleção Brasileira aqui na igreja. Venha e 
junte-se a nós na torcida pelo Brasil. 
  
12/06:  2pm - Brasil x Croacia 
(começaremos a transmissão com a 
Cerimonia de Abertura) 
17/06:  3pm – Brasil x Mexico 
23/06: 4pm -  Brasil x Camaroes       

 
 

VOU ESTAR PRESENTE 
 
Se voce esta pretendendo participar desta programacao ou tem 
um amigo que gostaria de estar presente nao se esqueca de 
procurar a EQUIPE DA BOLA e agendar com eles.  A equipe esta 
procurando fazer o melhor possivel para que voce tenha um tempo 
bem divertido.  Como um bom torcedor da seleção canarinho que 
voce e então, colabore, não deixe para a ultima hora mesmo 
porque contamos com voce para o nosso exito.                                   

 


