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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   
 
Dia 24 – Elisangela, Cicera, Selma  
 
Today Dia 31 – Silvana, Bete,Sandra 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

         New York,  31 de maio de 2015 – Ano X N°22 
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 –  (718) 956-4020 

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

A BÍBLIA E A FAMÍLIA 
Deuteronômio 6:1‐7 

Não há muito tempo atrás , participamos de uma campanha para leitura  e da 
divulgação deste livro fantástico ao redor do mundo onde o tema era:   Bíblia – Ler, 
viver e crescer. 
O crescimento faz parte da natureza. Não crescer é desordem, significa que algo esta 
errado, que não esta agindo da maneira que foi concebida  para agir. 
Além do crescimento físico, o ser humano  deseja tambem crescer profissional, 
academica e emocionalmente. E neste ultimo caso isso implica em relacionamentos. 
E é na família onde esses relacionamentos são desenvolvidos para que o crescimento 
seja saudável, e eu acredito que,  sem a luz da Palavra de Deus , os relacionamentos  
se deterioram e viram uma ralação diária , que serão projetados no ambiente em que 
formos inseridos. 
Ler a Palavra de Deus em família é importante, mas vivenciar essa Palavra é 
fundamental para o crescimento, porque é através desse crescimento que revelamos 
as verdades contidas no que estamos lendo. 
Quando a Palavra de Deus não é lida no lar, as famílias se desintegram porque não 
experimentam valores essenciais à manutenção da mesma, por conseguinte, as escolas 
se tornam um campo de batalha, as igrejas uma disputa de poder e a sociedade um  
pacote de desconfiança e corrupção. Ou seja, por não haver crescimento, ficou 
“nanica”no moral e na moral. 
Quando dentro do seu lar a Palavra de Deus é lida, voce encontra todos os recursos 
para uma vida que vale a pena ser vivenciada. Voce contempla  os exemplos do 
passado  com os olhos no futuro, vislumbrando pela fé que tudo aquilo anunciado e 
testificado está,  por voce e os seus,  sendo experimentado e um dia vai ser de fato 
consumado. 
Quando voce lê a Palavra de Deus no seu lar, voce entende que os relacionamentos se 
estruturam não por estarem perto somente mas pela afeição, porque relacionamento 
não é medido por milhas e sim pelo tanto que voce considera o outro superior a si 
mesmo, pelo tanto que voce ama aquele que é seu pai, irmão ou filho. 
Quando voce lê a Palavra de Deus em família , voce vai perceber que viver com outro 
não é apenas um  “ajuntamento” mas um “ comprometimento”. Voce vai entender que 
voce não é um ser humano tentando uma experiência  espiritual para tolerar o outro, 
mas um ser espiritual  viveciando uma experiência humana de aceitar o outro do jeito 
que ele é. 
Por isso, a minha oração é que em todos os lares, prncipalmente nos lares da Igreja 
Batista da Liberdade, a Palavra de Deus seja lida, mas sobretudo, vivenciada para que 
o crescimento, auxiliada por cada parte, produza um valor que não vai ser trocado por 
nada. 
Que o Senhor nos abençoe na leitura da Sua Palavra, 
Abraço forte, 

Pr. Aloísio Campanha 
 

                   
 
 
 

            ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO 
                          Dia 02 – Neide Resende Porfirio    
                          Dia 03 – Karla Cristina de Oliveira 
                          Dia 04 – Anthony Pinto  
                          Dia 05 - Danila Pinheiro-Chaves  
                          Dia 06 – casamento – Celsino e Cecília  
                          Dia 08 – Michael Scott Machado  
                          Dia 28 Steve Zuckerman 



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

 
WELCOME TO THE FAMILY 

Oração                                                      Família Resende Porfírio 
Boas‐Vindas & Comunicações                                  Família Resende Porfírio 
Música Congregacional                  Grupo Vocal&Instrumental/Congregação 

 
ORAÇÃO DA FAMÍLIA 

 
Momento de Intercessão                               Pr. Aloísio Campanha 
 
Mensagem Musical                                                           Selma Souza 
 
Música Congregacional                  Grupo Vocal&Instrumental/Congregação  

 
FAMÍLIA 

DEUS DA FAMÍLIA 
Mensagem                                                                    Pr. Aloísio Campanha 

 
“A BÍBLIA E A FAMÍLIA” 

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: Jocilene, Monica e Nicholas Malas, Marina Moreira, Pollyanna Soares 
VIOLÃO  
Kevin Chan 
BAIXO 
Carina Calistro Martinelli 
BATERIA 
Samuel Martinelli 
SOM: Kevin Chan 
PROJEÇÃO: Anthony Soares 
APOIO TÉCNICO: Sotiris Malas 
 
 

 

 
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 
JUNHO 

Dia 01– II Sm.18.1 – 19.10, Jo.20.1 -31, Sl.119.153 - 176, Pv.16.14-15 
Dia 02– II Sm. 19.11 – 20.13, Jo.21.1 - 25, Sl. 120.1 - 7 , Pv.16.16 - 17 
Dia 03 –II Sm. 20.14 – 22.20, At.1.1 - 26, Sl. 121.1 -8, Pv. 16.18 
Dia 04– II Sm. 22.21 – 23.23, At. 2.1 - 47, Sl.122.1 - 9, Pv.16.19 -20 
Dia 05-  II Sm. 23.24 – 24.25, At. 3.1 -26, Sl.123.1 - 4, Pv.16.21 - 23 
Dia 06 – I Re. 1.1 -53, At.4.1 - 37, Sl. 124.1 - 8 , Pv. 16.24 
Dia 07 – I Re. 2.1 – 3.2, At.5.1 -42, Sl. 125.1 – 5 , Pv. 16. 25 
 
Quinta-feira – Encontro de Estudo Biblico e Oração dos Jovens na 
casa do Kevin Chan às 7:00pm. 

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 
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 
      


