
       
               ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO 

                                   04 - Paulo & Beatriz Moreira (casamento) 
     15 – Nathalia Boroni Soares 

         21 - Elizangela Alves de Souza 
       21 – Nelio de Almeida Chaves 

                                  30 – Claudia Barbosa 
 

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

 
ATIVIDADES PERMANENTES 

 
Escola Bíblica Dominical (Adultos e Jovens): 2:30 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 
 
 

AULAS DE MÚSICA NA LIBERNY 
 

 Aulas de Piano, Bateria, Violão, Baixo, Violino e Canto. Para 
maiores informações, procure a Ministra de Adoração, Música e 

Artes, Jocilene Malas pelo telefone (718) 472-4732 ou por 
emailjo@libertyny.org 

 
 

EBD 
Os nosso estudos sobre o TABERNÁCULO estão super 

interessante. Voce não deve fica de fora. Venha, participe 
conosco 

 
 

UMA NOVA OPÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO: DOAÇÕES 
ON-LINE 
 
Acesse o link ainda hoje, confira e…CONTRIBUA 
SEGUNDO PROPUSER SEU CORAÇÃO! 
LiberdadeNY.org/donation   
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www.LiberdadeNY.org            facebook.com/LiberdadeNY 
Pr. Aloísio Campanha 

LIBERTOS PARA SER FELIZ 
Neste final de semana em que os Estados Unidos da América completa 240 anos de sua 
independência , uma palavra me veio a mente – Liberdade. 
Associo a essa palavra um acontecimento bíblico, onde o povo de Israel foi liberto da 
escravidão do Egito, através de uma intervenção divina. 
Pelo fato da conquista Americana John Adans escreveu o seguinte para a sua esposa Abigail: 
O segundo dia de Julho de 1776 será o mais memorável da história da América. Eu estou a 
ponto de crer que será celebrado nas gerações vindouras como o maior festival 
comemorativo. Esta data deveria ser comemorada como o dia da libertação, através de atos 
solenes de devoção ao Deus Todo-Poderoso. Esta data deveria ser solenizada com pompa e 
paradas, com demonstrações, jogos, esportes, salvas, sinos, fogareiros e fogos, de um lado 
a outro deste continente, de agora para sempre. 
Pelo fato da intervenção divina a favor de Israel a Bíblia diz assim: “Naquele dia celebrareis. 
É o sacrifíco da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no 
Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas”.  Exodo 12:27 
É importante notar que ambos falam  de libertação e isso trouxe tanto a Israel como aos 
Estados Unidos uma felicidade imensa, ao ponto de separar um dia para celebrar tal 
conquista. 
A história nos mostra que fomos libertos. Pena que tantos ainda vivem sob um “Regime 
Britânico” e ainda trazem dentro de si um” faraó opressor”. Por causa disso, essas pessoas,  
não entendem que a amargura e as decepções, não poucas vezes , vem da decisão de focar 
naquilo que não as torna livres e as fazem felizes. Essas pessoas estão encarceradas. 
Entre tantos cárceres que aprisionam a alma podemos citar alguns. Primeiro podemos notar 
o Cárcere da Estética. O século 21 pode ser chamado de o “século da aparência”, o império 
da ilusões, o mundo da imagem, o fazer sem ser. Muita gente se curvando a deusa das 
vitrines – a indústria da beleza. 
Segundo, o Cárcere da Culpa. A culpa engessa a alma. Ela tem o poder de matar os 
horizontes. Um dos maiores agravantes desse probelma é que a religião, que era para ser 
um ambiente de cura, muitas vezes se transforma em um lugar de neuroses, ao invés de 
libertar, torna-se mais e mais um lugar de alimentação da culpa. 
Terceiro, o Cárcere da Inveja. O invejoso é capaz de tudo não para ter o que a outra pessoa 
tem, mas para evitar que ele tenha. Esse sentiment aprisiona, porque causa a estranha 
sensação de que é insuportável ver o sorriso nos rostos dos vencedores. 
Por ultimo, o Cárcere da Religiosidade Vazia.  Muitos estão encarcerados emu ma religião 
de regras, legalismos, neuroses, fundamentalismos, estreitamentos,  vive mem uma religião 
monetária, onde a alma vale em dólar.                                                     Continua na pagina 03 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Deus


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

 
THE STAR SPANGLED BANNER 

The National Anthem 
Oração                                    Nélio de Almeida Chaves 
Boas-Vindas & Comunicações                                              Nélio de Almeida Chaves 
Música Congregacional                                      Grupo Vocal&Instrumental/Congregação 

 
AMERICA THE BEAUTIFUL - 489 BH 

AMAZING GRACE 
Momento de Intercessão - USA                                   Danila Pinheiro Chaves 
Celebração da Ceia Memorial                                                             Pr. Aloísio Campanha 
Música Congregacional                                     Grupo Vocal&Instrumental/Congregação  
                                      
                                                BATTLE HYMN OF THE REPUBLIC – 488 BH 
Mensagem                                                                          Pr. Aloísio Campanha 

 
“LIBERTOS PARA SER FELIZ” 

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos                                          Pr. Aloísio Campanha 
Música Instrumental                                                                MIAMA & Multimídia 

 
AMAZING GRACE 

Instrumental 
Palavras Finais                                         Pr. Aloísio Campanha 
Oração Final                                                         Pr. Aloísio Campanha 
Vídeo Final                                                         MIAMA & Multimídia 

 
AMERICA THE BEAUTIFUL 

London Symphony Orchestra 
 

 
VOCAL 
Danila Pinheiro Chaves 
Jocilene Ayres Malas 
Nélio de Almeida Chaves 
Pollyanna Soares 
BATERIA 
Kevin Chan 
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 Igrejae Visitantes 
 
SEXTA-FEIRA: Ministério de Finançase Ministério de Mulheres 
 
SÁBADO: Enfermos & Ministério de Criancas 
 
DOMINGO: Ministério de Oração,Famílias da Igreja e Brasil 

AVISOS 
DIA DE CONFRATERNIZAÇÃO: SIGHT & SOUND THEATRE 

Dia: 29 de outubro de 2016 
Horário: 11:00 AM 
Preço: Adulto $150,00 
          Criança: $100,00 
Procure fazer os seu pagamento o mais breve possivel, sera de grande ajuda para os 
organizadores do evento. 

BABY SHOWER 
Pierre e Fima, convidam a igreja a participarem de seu BABY SHOWER, que será aqui NA 
LIBER no dia 23 DE JULHO às 5pm no Fellowship Hall.  

 
“MOVIE NIGHT & INSIGHT”: 

Estaremos iniciando um momento precioso na LIBERNY, onde, uma vez por mes, 
estaremos juntos, assistindo a um filme e depois, discutindo sobre ele. 
“Insight” significa ter uma compreensão mais profunda a respeito de alguém ou de alguma 
coisa, e é essa nossa proposta. Nosso primeiro filme será “WAR ROOM” (“QUARTO DE 
GUERRA”), que trata do Poder da Oração. 
Marque em sua agenda, convide amigos e VENHA COM TODA A FAMÍLIA! 
SÁBADO, 30 DE JULHO ÀS 6PM no Fellowship Hall. 

Editorial - Continuação 
Por isso é que quando tem um dia para celebrar , há uma confusão , e essas pessoas 
extavasam. Bebem tanto, fazem tanto anarquia , que os ostros dias seguem sendo de 
infelicidade, 
Felicidade é estilo de vida. O dia de celebração é um memorial de que um preço foi pago, 
de que esse dia é signficativo em nossa história e que escreve as linhas de nossas conquistas 
que nos tornou livres para sermos felizes, vivamos pois assim, nos libertando desses 
cárceres que a sociedade está tentando nos impor e tendo um estilo de vida que vale a pena 
ser vivido, pois “onde está o Espírito de Deus , aí há liberdade” 
Abraço forte, 

Pr. Aloísio Campanha 

Comunicações Culto de Louvor e Adoração 
      


