
 

                  
              ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO

                        
                            DIA 12 – Stephanie Resende Porfirio 
                            DIA 12 – Maria Rafaela Rodriguez
                            DIA 17 – CASAMENTO – Jerusa e João Rubens
                            DIA 18 – Jerusa Soares 

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

EBD
Livro de Neemias – No próximo domingo estaremos estudando 
o capitulo 9 .

O Quebrantamento do Povo e a Exaltação de Deus

DIA DE CONFRATERNIZAÇÃO : SIGTH & SOUND THEATRE

Dia: 29 de outubro de 2016
Horário: 11:00 AM
Preço: Adulto $150,00
          Criança: $100,00
Voce que se inscreveu para viagem pode 
iniciar seu pagamento ja estamos 

recebendo.

UMA NOVA OPÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO: 
DOAÇÕES ON-LINE

Acesse o link ainda hoje, confira 
e…CONTRIBUA SEGUNDO PROPUSER SEU 
CORAÇÃO!LiberdadeNY.org/donation        

         New York 06 de março 2016 – Ano XI N°06
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020

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

 
BELEZA 

Isaías 3.16-24 
O Dia internacional da surgiu no iníio do século 20, na esteira de 
manifestações femininas por melhores condições de vida e trabalho. Hoje 
a data é festiva (e commercial) lembrando as muitas conquistas já obtidas 
nesta area. Confesso que muitas vezes fico constrangida com essas 
homenagens. Afinal, todas nós sabemos que individualmente estamos 
muito longe de alcancar o ideal. 
No capítulo 3 de Isaias, Deus avisa o povo de Israel sobre a iminente 
destruição do país por causa da rebeldia contra Deus. Se lermos o trecho 
todo, vemos Deus anunciando fome e sede, morte dos homens, 
perseguição , conflitos, vergonha, luto… O texto citado acima destaca o 
destino reservado às mulheres. Depois de tanta preocupação com a 
aparencia (e como nós, mulheres, somos boas nisso!), fica claro que elas 
tinham deixado de cuidar do que realmente importava. Eliminando todos 
os enfeites, sobraria apenas uma realidade horrorosa. A mulher exemplar 
descrita em Provébio 31 está em absoluto contraste com estas citadas por 
Isaías. Nos vinte versículos que a descrevem, não há uma única referência 
à aparência exterior. Mas há muitas menções ao amor, alegria, paciência, 
amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão – nada mais, nada menos que 
o próprio fruto do Espírito descrito por Paulo em Gálatas 5.22-23. 
São estas as qualidades que vão nos render os elogios de quem realmente 
importa: Deus. Egoísmos e foco nas aparências são males atuais -  e não 
acometem só as mulheres, mas também os homens. Há muitos que 
precisam de um bom carro, poder, equipamentos eletrônicos da moda, etc. 
para se sentir bem. Mas todos, mulheres e homens estão sujeitos a esta 
advertência: “Sua obra (…) será revelada pelo fogo, que provara a 
qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, 
esse receberá recompensa”. (1 Cor. 3.13-14).  

Doris Kober 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO

VISITANTE

ATIVIDADES PERMANENTES

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL

AULAS DE MÚSICA NA LIBERNY

REFLEXÕES SOBRE AS MÃES
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UMA NOVA OPÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO:

DOAÇÕES ON-LINE
www.LiberdadeNY.org /donation

Escola Bíbl ica Dominical  (Adultos e Jovens):  2:15 PM
Culto Dominical:  1:00 PM
Culto de Oração e Estudo Bíbl ico:  Quarta-Feira ás 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

Dia 05 – Pr.  Aloís io & Selma (Casamento)
Dia 06 – Sotir is  & Joci lene (Casamento)
Dia 17 – Maria Eugenia de Ol iveira (Bia)
Dia 23 – Anita dos Santos
Dia 25 – Nicholas Malas

Agradecemos sua vis itame esperamos tê- los conosco novamente!

Hoje estaremos inic iando o novo assunto
TABERNÁCULO

Aulas de Piano, Bateria,  Violão,  Baixo,  Viol ino e Canto. 

Para maiores informações,  procure a Ministra de Adoração, 
Música e Artes,  Joci lene Malas 

Tel. :  (718) 472-4732        E-mail :  jo@libertyny.org

“Mães são como finas peças de coleção – com o passar dos anos o seu valor aumenta”  
                         – Autor Desconhecido
 
“Como mãe, meu trabalho é cuidar do que é possível e confiar a Deus o impossível”  
                   – Ruth Graham

“ Só existe uma criança bonita no mundo, e toda a mãe a tem”  
              – Provérbio Inglês

“ O amor de mãe é como o amor de Deus; Ele nos ama não porque somos amáveis, mas porque 
amar faz parte da Sua natureza e porque somos Seus filhos.”  
                         – Earl Riney

“Uma criança deve ser alimentada de leite e de elogios”  
                      – Mary Lamb

“Através dos séculos nenhuma nação teve melhor amigo do que a mãe que ensinou  
seu filho a orar”  
                  – Glen Wheeler

“Tudo o que sou ou espero ser devo a minha MÃE” 
            – Abraham Lincoln

“Qualquer mãe poderia executar o trabalho de muitos controladores de tráfego aéreo com  
facilidade.”  
                        – Lisa Alther

“ A melhor escola – os joelhos de uma mãe”  
              – James R. Lowell

“ Mãe significa devoção completa, sacrifício ilimitado e amor que ultrapassa todo  
entendimento.”  
                         – Autor Desconhecido

“ Mãe é aquela que vê que há apenas quatro pedaços de torta para cinco pessoas e prontamente 
declara que jamais gostou de doces.”  
       – Autor Desconhecido

“ Dentre todos os direitos da mulher, o maior deles: ser mãe!”  
                      – Lin Yutango

“A mãe de um garotinho certa fez lhe contou que Deus é quem faz as pessoas serem boas. Ele olhou 
para ela e respondeu: Sim eu sei disso, mas as mães ajudam bastante!” 
                  – Glen Wheeler

Continua na página 3

Acesse o l ink ainda hoje!

CONFIRA E CONTRIBUA SEGUNDO  
PROPUSER SEU CORAÇÃO!
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BELEZA 

Isaías 3.16-24 
O Dia internacional da surgiu no iníio do século 20, na esteira de 
manifestações femininas por melhores condições de vida e trabalho. Hoje 
a data é festiva (e commercial) lembrando as muitas conquistas já obtidas 
nesta area. Confesso que muitas vezes fico constrangida com essas 
homenagens. Afinal, todas nós sabemos que individualmente estamos 
muito longe de alcancar o ideal. 
No capítulo 3 de Isaias, Deus avisa o povo de Israel sobre a iminente 
destruição do país por causa da rebeldia contra Deus. Se lermos o trecho 
todo, vemos Deus anunciando fome e sede, morte dos homens, 
perseguição , conflitos, vergonha, luto… O texto citado acima destaca o 
destino reservado às mulheres. Depois de tanta preocupação com a 
aparencia (e como nós, mulheres, somos boas nisso!), fica claro que elas 
tinham deixado de cuidar do que realmente importava. Eliminando todos 
os enfeites, sobraria apenas uma realidade horrorosa. A mulher exemplar 
descrita em Provébio 31 está em absoluto contraste com estas citadas por 
Isaías. Nos vinte versículos que a descrevem, não há uma única referência 
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amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão – nada mais, nada menos que 
o próprio fruto do Espírito descrito por Paulo em Gálatas 5.22-23. 
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precisam de um bom carro, poder, equipamentos eletrônicos da moda, etc. 
para se sentir bem. Mas todos, mulheres e homens estão sujeitos a esta 
advertência: “Sua obra (…) será revelada pelo fogo, que provara a 
qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, 
esse receberá recompensa”. (1 Cor. 3.13-14).  

Doris Kober 
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Video Inicial              MIAMA & Multimídia

Oração                Pr. Aloísio Campanha                                                                            

Leitura Bíblica               Pr. Aloísio Campanha                                                                            

Música Congregacional      Grupo Vocal & Instrumental/Congregação
10,000 REASONS

Boas-Vindas & Comunicações             Pr. Aloísio Campanha                                                                            

Música Congregacional      Grupo Vocal & Instrumental/Congregação 
AOS PÉS DA CRUZ

ABOVE ALL
SONDA ME, USA ME

Mensagem                 Pr. Aloísio Campanha
“MÃE, UMA SEMEADORA”

Homenagem as Mães              Pr. Aloísio Campanha                                                                            

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos           Congregação

Oração Final               Pr. Aloísio Campanha

Música Final              Instrumental

VOCAL
Pollyanna Soares

VIOLÃO
Kevin Chan

SOM
Kevin Chan

PROJEÇÃO
Anthony Soares

APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas

AGENDA DE ORAÇÃO

ComunicaçõesCulto de Louvor e Adoração

DIA DE CONFRATERNIZAÇÃO: SIGHT & SOUND THEATER

OPERATION CHRISTMAS CHILD – INFORMAÇÃO

SEGUNDA-FEIRA
Ministério Pastoral  e Famíl ia Pastoral
TERÇA-FEIRA 
Diretoria da LiberNY e Ministério de Artes Cul inárias
QUARTA-FEIRA 
Ministérios de Louvor e Adoração e de Jovens e Adolescentes
QUINTA-FEIRA
Famíl ias de Nossa Igreja e Vis itantes
SEXTA-FEIRA
Ministério de Finanças e Ministério de Mulheres
SÁBADO 
Enfermos e Ministério de Crianças
DOMINGO
Ministério de Oração, Famíl ias da Igreja e Brasi l

Dia:  29 de Outubro
Horário:  11:00 AM
Preço:  Adulto $150,00 – Criança $100,00

Você que se inscreveu para a viagem pode iniciar  
seu pagamento. Já estamos recebendo.

Recebemos a informação que maior parte das caixas arrecadadas pela 
L iberNY e Immanuel  Church foram enviadas para os seguintes países: 

Panama, Ucrania,  e México.
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Continuação da página 1

“Linda como era a face de minha mãe, ela se tornava incomparavelmente mais amável ao sorrir, e 
parecia realçar tudo acerca de si mesma.” 
                       – Leo Tolstoy 

“Maternidade é uma sociedade com Deus” 
       – Autor Desconhecido

“ Lembro-me das orações da minha mãe e elas me têm seguido sempre. Elas se incorporaram a 
mim durante toda a minha vida.”  
                               – Abraham Lincoln

“Um homem, dentre muitos, mantém-se firme porque sua mãe dobrou seus joelhos”  
                  – Glen Wheeler

“Você pode fazer tudo da maneira mais correta como mãe, mas. se você não começar amando a 
Deus certamente falhará.” 
                     – Alvin Griend
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