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VISITANTE 

Agradecemos sua visita e esperamos tê-los conosco novamente! 
 

ATIVIDADES PERMANENTES 
 
Escola Bíblica Dominical (Adultos e Jovens): 2:15 pm 
Culto Dominical: 1:00pm 
Culto de Oração e Estudo Bíblico: Quarta-feira 8:00 pm 
Ceia Memorial: 1º  domingo do mês 
Culto Administrativo:   trimestral - 2º  domingo do mês 
Reunião do Conselho Administrativo: 1ª sexta-feira do mês 

 
 

ESCALA  DE  MAIO (CONFRATERNIZAÇÃO) 
 

Dia 03 – Familia Porfiro e Familia Chan  
 
Dia 10 – Homens (Especial para as Mães)  
 
Dia 17 – Carlota, Rosana,Elizabete,Princesa   
 
Today Dia 24 – Elisangela, Cicera, Selma  
 
Dia 31 – Silvana, Bete,Sandra 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

         New York,  24 de maio de 2015 – Ano X N°21 
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 –  (718) 956-4020 

www.LiberdadeNY.org            facebook.com/LiberdadeNY 
Pr. Aloísio Campanha 

 
PAZ NAS FAMÍLIAS 

 
Se perguntarmos a uma pessoa recém-casada qual é o bem que mais deseja 
na família, provavelmente responderá: – “O amor”. Se fizermos a mesma 
pergunta a um homem ou a uma mulher já maduros, com longos anos de 
convivência familiar, é provável que nos responda: – “A paz”. Nem todos 
dirão isso, certamente, mas muitos, sim. É que os anos de convívio entre 
marido e mulher, e entre pais e filhos, vão evidenciando que a paz é um 
bem inestimável, tanto mais precioso quanto mais frágil e difícil é de 
conseguir e de conservar. O caminho para a paz passa pelo nosso coração. 
Por isso a Bíblia nos convida a descer aos porões do coração, onde 
diagnostica com firmeza as raízes do mal: o orgulho e o egoísmo comodista, 
que entronizam o “eu” no centro da vida familiar; o hedonismo e 
utilitarismo, que atrofiam a capacidade de amar. Mas não se detém na 
“denúncia”, como hoje se gosta tanto de dizer. Com meridiana clareza, 
mostra que a paz é um bem que se constrói à força de virtudes, de 
misericórdia e humildade, de espírito de serviço e esquecimento de si, de 
perdão, mansidão e paciência... e, não por último, de caras sorridentes. 
 
Isso mesmo – aformoseia o rosto – a paz experimentada nos 
relacionamentos traz algo de novo no visual segundo Provérbios 15:13 e 
produz alegria em nossos corações. Ou seja, o exterior reflete o  que é 
experimentado no interior. A paz verdadeira é  experimentada no nosso 
interior e por conseguinte vivenciamos de uma maneira que não andamos 
por vista e sim por fé. Não nos deixaremos levar por aquilo que é 
circunstancial , mas sim por aquilo que é eterno segundo a promessa de 
Jesus Cristo : “Deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, não como 
o mundo a dá, não permitais que o vosso coração se preocupe” (João 
14:27) 
 
Portanto, temos um Deus que é um Deus de paz. Seu nome é Príncipe da 
Paz e é isso que Ele quer nos oferecer: a paz que excede todo o 
entendimento. Ele quer inundar a sua vida e de sua família com essa paz. E 
isso vem com um relacionamento bem de perto com Ele. 
 
Forte abraço 

Pr. Aloísio Campanha 

                   
 
 
 

               ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO 
                     Dia 05 – Casamento Pr. Aloisio e Selma 
                     Dia 06 – Casamento Sotiris e Jocilene 
                     Dia 11 – Stela Zuckerman 
                     Dia 15 – Tereza Monteiro 
                     Dia 17 – Maria Eugenia de Oliveira (Bia)  
                     Dia 19 – Alberto Siqueira -  
                     Dia 23 – Anita dos Santos 
                     Dia 25 – Nicholas Malas 



 
 
   
Video Countdown                                                       *MIAMA & de Multimídia 
Música Congregacional                  Grupo Vocal&Instrumental/Congregação 

 
Tu És Bom You Are Good 

A Paz do Senhor 
 

Oração                           Famílias Boroni Lacerda/ Krummenauer 
Boas‐Vindas & Comunicações         Famílias Boroni Lacerda/ Krummenauer 
Leitura Bíblica                  Família Boroni Lacerda 
Momento de Intercessão                            Pr. Aloísio Campanha 
Música Congregacional                  Grupo Vocal&Instrumental/Congregação  

 
Lar Feliz Nós Vamos Ser ‐ 592 HCC 

Família 
 
Mensagem                                                                    Pr. Aloísio Campanha 

 
“PAZ NAS FAMÍLIAS” 

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

 
Serviremos A Deus 

Palavras Finais                                                        Pr. Aloísio Campanha 
Oração e Benção                               Pr. Aloísio Campanha 
Música Final                                  Piano 
VOCAL: Marina Moreira, Pollyanna Soares 
VIOLÃO  
Kevin Chan 
BAIXO 
Carina Calistro Martinelli 
BATERIA 
Samuel Martinelli 
SOM: Kevin Chan 
PROJEÇÃO: Anthony Soares 
APOIO TÉCNICO: Sotiris Malas 
 
 
 

Não perca a oportunidade de dizer como Josué :  
“Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.” 

 

 

 
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 
 

LEITURA BÍBLICA DA SEMANA 
MAIO 

Dia 25– II Sm. 7. – 8.18, Jo. 14.15 ‐31, Sl.119.33. – 48, Pv.15.33 
Dia 26 – II Sm. 9.1 – 11.27, Jo.15.1 ‐ 27, Sl. 119. 49 ‐56 , Pv.16.1 ‐ 3 
Dia 27 –II Sm. 12.1 ‐31, Jo. 16.1 ‐33, Sl. 119.65 ‐ 80, Pv. 16.4 ‐5 
Dia 28 – II Sm. 13.1 ‐39, Jo. 17.1 ‐ 26, Sl.119.81 ‐ 96, Pv.16.6 ‐ 7 
Dia 29 ‐  II Sm. 14.1 – 15.22, Jo. 18.1 ‐ 24, Sl.119.97 ‐112, Pv.16.8 ‐ 9 
Dia 30 – II Sm . 15.23 – 16.23, Jo. 18.25 – 19.22, Sl. 119.113 ‐1128 , Pv. 16.10‐13 
Dia 31 ‐  II Sm. 17.1 ‐29, Jo. 19.23 ‐42, Sl. 119.129‐152, Pv. 16. 12 ‐ 13 
 
Quinta‐feira – Encontro de Estudo Biblico e Oração dos Jovens na casa do Kevin 
Chan às 7:00pm. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

MÊS DA FAMÍLIA: .A experiência de ver as familias participando deste mês nas atividades da 
igreja tem sido muito importante. Aproveite a oportunidade e esteja atuando com a sua familia, 
temos certeza sera uma momento muito edificante para o seu lar. 
 TRAZENDO AS CHAVES – Nao se esquecam de pedir a Irma Jerusa Soares a sua chave se 
a sua familia estiver presente em nosso culto hoje 
ENCONTRO DE HOMENS E MULHERES NO PRÓXIMO SÁBADO, 31 DE MAIO  ÀS 7PM   
WOMEN’S CONFERENCE da IMMANUEL CHURCH: Saturday June 13th 9:30-3:30 at 
Immanuel Church. Guest speakers are Becky Saxe & Caren Avery, Press on Ministries “His 
Strength in Our Weakness”. PREÇO DA CONFERÊNCIA $45. Procurar a BIA MOREIRA para 
mais informações 
CURSILIO – Acontecerá nos dias 19 e 20 no.fellowship hall da St. George Church e  21 de 
Junho  no fellowship hall da Emmanuel Church, com a presença do Pr. Estevão Fernandes e 
uma equipe Primeira Igreja Batista de João Pessoa – Paraíba – Brasil. Estejamos orando e o 
mais importante participando desse evento que será muito importante para toda igreja.  

Comunicações Culto de Louvor e Adoração 
      


