
 
 
 

 
 
 

ANIVERSÁRIANTES DO MÊSETEMBRO 
 10 – Pollyanna Pinto Soares 

16 – Anderson dos Santos 
21 – Edesio Brasil 

21 – Rosilene Rodrigues 
27 – Maria Luci Scaramuzzi 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

03 – Alberto e Lecir 
 
 
 

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 tres meses 
Reunião do Conselho Administrativo – Primeira sexta-feira do mes. 
 

VISITANTE 
Agradecemos sua visita e esperamos tê-los conosco novamente! 

 
EDITORIAL - CONTINUAÇÃO 

Fé que gera compromisso, responsabilidade e comunhão com Ele. Não se pode comprar a 
salvação com obras. Não se chega a Deus pelo mérito de obras. Hebreus 12:14 diz que 
sem Santidade “ninguém verá o Senhor”, ou seja, se eu não me arrepender dos pecados e 
não buscar a santificação, não verei a Deus mesmo que eu seja uma pessoa ‘boa’ ou 
‘caridosa’. Mas ao mesmo tempo é enganoso imaginar que a fé pode ser legítima sem 
obras, porque a própria Bíblia diz que “a fé sem as obras é morta” (Tiago 2: 14 a 17). Quem 
ama a Deus, ama o próximo e demonstra esse amor com atitudes.  
Depois é sabermos cuidar de nossa família – Precisamso aprender a cuidar de nosso lar e 
não apenas de nossa casa. Precisamos aprender a priorizar mais o lar do que a casa. 
Precisamos agir mais em favor do lar do que da casa. Você precisar separar tempo – e 
tempo de qualidade – para estar com as pessoas que ama. Qual foi a última vez que você 
brincou com seus filhos pequenos ou sentou-se para conversar descontraidamente com 
aqueles que já estão crescidos? Qual foi a última vez que você e seu esposo (a) jogaram 
conversa fora, namoraram e riram das piadas um do outro? Se ainda é solteiro(a) , qual foi 
a última vez que você assistiu um filme com seus pais ou fez um passeio com eles? 
Quando foi que a sua família se reuniu para orar e compartilhar um texto bíblico? 
Quando assim agimos estabelecemos a contracultura de Cristo que nos torna jóias raras. 
                                                                                                                           Pr. Aloísio Campanha 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JÓIA RARA 

Como é difícil encontrar uma mulher virtuosa (boa esposa) , ela vale mais do que pedras 
preciosas – Provérbios 31:10 

Quando penso no que o mundo está propondo , fico imaginando onde é que vamos chegar 
, com relação aos relacionamentos, que hoje são superficiais e interesseiros. 
A Palavra de Deus nos fala em Provérbios e em muitos outros textos, da importância de 
valorizarmos e amarmos nosso próximo. É um mandamento de Deus, não é opcional. O 
Apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 5, v.14, diz que o “resumo” de toda a Lei de 
Deus é esse: “ame ao seu próximo como a si mesmo”. Provérbios 14:21 diz que quem trata 
com bondade o necessitado “é feliz”, e o versículo 31 vai além, dizendo que tratar com 
bondade o necessitado é “honrar a Deus”.  Ou seja,  o ensinamento bíblico é amar a Deus, 
a si mesmo e ao próximo. 
E como está difícil encontrar alguem que possamos confiar com toda a nossa  alma. 
Quando encontramos essa pessoa é uma jóia rara. 
O texto de Provérbios 31 que nos leva a  refletir sobre a mulher, é um conselho de uma 
mãe para o seu filho. As mães tem uma percepção que é incrível. Ela conhece os filhos 
pelo abrir da porta, pela maneira como chegam em casa e lêem o que está escrito pelo 
olhar, por isso, penso eu, diante de uma procura do rei Lemuel, sua mãe lhe dá algumas 
instruções que são valiosas para o nosso dia a dia, e não somente para  aqueles que estão 
a procura  de uma mulher. 
A primeira coisa é sabermos  cuidar daquele que está próximo -  Como Cristãos, sabemos 
que as Boas Obras não nos garantem a Salvação. Não é isso que diz a Palavra. A Salvação 
nós recebemos gratuitamente e não é preciso “cooperar” com Deus para alcançá-la. Mas a 
fé e as obras caminham juntas. Somos salvos pela fé, para as obras. As obras não são a 
causa da nossa salvação, mas a evidência dela. Nas palavras do Pastor Hernandes Dias 
Lopes, “a fé é a causa instrumental da nossa salvação; as obras, o resultado visível dela”. 
Não podemos, portanto, praticar boas obras achando que isso irá substituir nossa Fé em 
Cristo –  
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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 
Oração                      Nélio de Almeida Chaves 
Música Congregacional               Grupo Vocal, Instrumental & Congregação 

 
10,000 REASONS* 

GREAT  ARE YOU, LORD* 
 

Boas-Vindas                                               Nélio de Almeida Chaves 
Comunicações                    Nélio de Almeida Chaves 
Músicas Congregacionais            Grupo Vocal, Instrumental & Congregação 

 
FOREVER REIGN* 

Momento de Intercessão                         Pr. Aloísio Campanha 
Músicas Congregacionais            Grupo Vocal, Instrumental & Congregação 

 
QUÃO GRANDE É O MEU DEUS 

 
Mensagem                                        Pr. Aloísio Campanha 

 
“JÓIA RARA” 

 
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos                Nélio de Almeida Chaves 
Música Congregacional              Grupo Vocal, Instrumental & Congregação 

 
CHUVAS DE BENÇÃOS- 337 HCC 

 
Oração de Gratidão e Dedicação                Membro da Congregação 
Palavras Finais & Oração                                                   Pr. Aloísio Campanha 
 Música Final                                         Piano 
 
* Cânticos parte do projeto “Ampliando o Repertório” 2014 
 
VOCAL: Jocilene Ayres Malas, Meyre Ellen Nunes Gomes, Danila PinheiroChaves, 
Nélio de Almeirda Chaves 
PIANO: Jocilene Ayres Malas 
BATERIA: Samuel Martinelli 
VIOLÃO: Kevin Chan 
BAIXO: Carina Martinelli 
SOM: Kevin Chan 
PROJEÇÃO e APOIO TÉCNICO: Sotiris Malas  

COMUNICAÇÕES 
 

PRÓXIMAS ATIVIDADES DO MÊS OUTUBRO 
SETEMBRO 
Sábado, 4 – Operação “SALVATION BAG”.    Próximo Sabado 
Sexta-feira 3 – Reunião do Conselho Administrativo 

 
ANIVERSÁRIO DE 10 ANOS DA LIBER NY 

Sexta-feira, 17 às 8pm: Pr. José Monteiro – Preletor (PIBB de Naugatuck) 
Sábado, 18 às 7pm: Pr. Joaquim da Costa Júnior – Preletor 
                         PIBB de Naugatuck (CT) e LiberNY – Participações Musicais 
Domingo, 19 às 7pm: Pr. Joaquim da Costa Júnior- Preletor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensaio do Coral para o Aniversàrio da igreja todos os domingos às 3:30 
pm 

 
  

AGENDA DE ORAÇÃO 
 

SEGUNDA-FEIRA: Ministério Pastoral 
e Família Pastoral 

 
     TERÇA-FEIRA: Diretoria da Liber NY 

e Ministério de Artes Culinárias 
 

QUARTA-FEIRA: Ministério de Louvor e Adoração  
e Ministério de Jovens e Adolescentes 

 
QUINTA-FEIRA: Famílias de Nossa Igreja 

 e Visitantes 
 

SEXTA-FEIRA: Ministério de Finanças 
 e Ministério de Mulheres 

 
SÁBADO: Enfermos & Ministério de Criancas 

 
DOMINGO: Ministério de Oração 

 e Famílias da Igreja 

OPERAÇÃO “SALVATION BAG” 
Estamos angariando doações para a montagem das mochilas que 

serão entregues a moradores de rua no dia 4 de outubro. 
O valor sugerido é de $20.00. Procure a DANILA para maiores detalhes 

         


