
 
               ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO 

                                      04 – Evanise Andrade 
                                               04 – Rosana Kenneth Scott 
                                               07 – Maria de Oliveira 
                                               09 -  Lilian Bernardes 
                                               10 – Pollyanna Soares 
                                               11 – Betty Kenneth Scott 
                                                16 – Anderson dos Santos 
                                                21 - Silvana Faria da Cruz 
                                                25 – Carlos Conceicao 
                                                27 – Maria Luci Scaramuzzi 
                                                                                  VISITANTE 
Agradecemos sua visita e esperamos tê-los conosco novamente! 

ATIVIDADES PERMANENTES 
Escola Bíblica Dominical (Adultos e Jovens): 1:00pm 
Culto Dominical: 2:30 pm  
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   
 

Editorial Continuação 
3. A santificação é a preparação para as maravilhas divinas no meio do Seu povo 

Deus disse a Josué: “Santificai-vos, porque amanhã o SENHOR fará maravilhas no meio de vós.” 
(Josué 3.5). As maravilhas divinas são resultado da santificação do povo de Deus. As maravilhas 
sucedem a santificação. Onde o pecado é confessado e abandonado, Deus se manifesta. Onde 
há santidade, há maravilhas do céu. As maravilhas emanam do trono de Deus e não das 
façanhas humanas. As maravilhas acontecem no meio do povo de Deus e não fora dele. 
Concluindo, a sequidão espiritual em que tanto nos assedia neste tempo pós-moderno se deve 
à falta de pureza e santificação. Deus não mudou.  Sua palavra não mudou. Se nos 
arrependermos de nossos pecados, se nos voltarmos de todo o coração para o Senhor e 
vivermos de modo digno da nossa vocação, santificando a nossa vida, certamente veremos as 
maravilhas divinas em nosso meio.   

[Pr. Aloísio Campanha 
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SANTIFICAÇÃO: O CAMINHO PARA A APROVAÇÃO 

“Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o SENHOR fará maravilhas no meio de 
vós.” (Josué 3.5). 

 
Um grande pregador disse certa vez que a santidade é o lado visível da salvação. Sem santidade, 
não há salvação. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. A santificação é semelhante a seiva de 
uma árvore, assim como a seiva percorre todos os ramos de uma árvore, a santificação deve 
percorrer todos os ramos e folhas de nosso caráter e a tudo santificando. O céu precisa estar 
em nós, antes de podermos ir para o céu. Antes de nos levar para a glória, o Senhor quer nos 
transformar à semelhança do Rei da glória. 
A santificação não é vital somente para a salvação, mas também é o caminho para as 
maravilhas divinas. Deus disse a Josué: “Santificai-vos, porque amanhã o SENHOR fará 
maravilhas no meio de vós.” (Josué 3.5). Gostaria de compartilhar algumas verdades que este 
texto nos revela acerca da santificação. 

1. A santificação é uma ordem expressa de Deus para o Seu povo 
A ordem de Deus é clara: “Santificai-vos”. A santificação não é uma opção, mas uma ordem. A 
santificação não é um acessório secundário na vida cristã, mas uma necessidade vital. Somos 
santos, ou, então, ainda não somos cristãos. Ser Santo é ser separado do mundo e do pecado, 
para Deus. Fomos arrancados do reino das trevas e transportados para o Reino da luz. Fomos 
libertos do poder e da tirania do pecado. Fomos desarraigados deste mundo tenebroso para 
sermos propriedade exclusiva de Deus. Embora ainda estejamos no mundo, não somos do 
mundo. Pertencemos a Deus e devemos viver de modo digno de Deus. 
Nossos pensamentos, palavras, ações, reações e desejos devem ser puros. Nossos 
relacionamentos precisam ser santos. Nossas vestes precisam ser santas. Tudo o que somos e 
temos precisa ser vazado pela santidade ao Senhor (1ª Pedro 1.16). 

2. A santificação é para ser buscada hoje e não depois 
A santificação não é consequência das maravilhas divinas, mas a sua causa. Deus é Santo e Ele 
não usa vasos sujos. Precisamos ser vasos de honra, úteis para toda boa obra. A santidade vale 
mais do que conhecimento. A santidade vale mais que dons e talentos. Precisamos nos 
santificar se queremos ser usados por Deus e experimentar poderosa visitação de Deus em 
nossas vidas. Uma pessoa santa é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Somos as próprias 
ferramentas que Deus usa na Sua obra. Certa vez o grande avivalista João Wesley, disse: “Dá-
me cem homens que não temam nada senão o pecado e que não amem ninguém mais do que a 
Jesus e com eles eu abalarei o mundo.” Se quisermos ver as torrentes de Deus fluindo em 
nossas vidas, precisamos acertar nossas vidas com Ele hoje. 
                                                                                                                          Continua na página 04 
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Video Inicial                                                                                              MIAMA & Multimídia 
Músicas Congregacionais                                   Grupo Vocal & Instrumental/Congregação 

 
HINO NACIONAL BRASILEIRO 

HINO DA INDEPENDÊNCIA 
SE MEU POVO 

 
Momento de Intercessão pelo Brasil              MIAMA Jocilene Ayres Malas & Congregação 
Políticos:Presidente, Ministros, Senadores e Deputados Federais – Pr. Aloísio Campanha 
Regiões do Brasil (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul) – Congregação Dividida 

em 5 Grupos 
 
Boas-Vindas & Comunicações                                                                 Elisângela Souza 
Celebração da Ceia Memorial                       Pr. Aloísio Campanha 
Música Congregacional                                    Grupo Vocal & Instrumental/Congregação 

 
VEIO À ESTE MUNDO O SENHOR JESUS -  HCC 114 

Mensagem                                                         Pr. Aloísio Campanha 
 

“SANTIFICAÇÃO: O CAMINHO PARA A APROVAÇÃO” 
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos                                                                      Congregação 
Música Congregacional                                    Grupo Vocal & Instrumental/Congregação 

 
MINHA PÁTRIA PARA CRISTO – 603 HCC 

Oração Final e  Benção                                                              Pr. Aloísio Campanha 
Video Final                                                                                 MIAMA & Multimídia 
 
VOCAL 
Danila Pinheiro Chaves 
Elisangela Souza 
Jocilene Ayres Malas 
Luana Brasil 

 
VIOLÃO 
Kevin Chan 
SOM 
Kevin Chan 
Selma Souza 
PROJEÇÃO 
Anthony Soares 
APOIO TGECNICO 
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 Finanças e Ministério de Mulheres 
SÁBADO: Enfermos & Ministério de Crianças 
DOMINGO: Ministério de Oração,Famílias da Igreja e Brasil 

 
AVISOS 

 
SETEMBRO 
Dia 07 – Campanha de Oração pelo Brasil. Tire 5 minutos do seu dia e interceda pelo nosso país. 
Sábado, dia 17 – Flea Market promocao da Liber/NY   de à partir de 10:00 Am 
 
SÁBADO, dia 24 às 7:00 PM - MOVIE NIGHT & INSIGHT: “GOD IS NOT DEAD” (“DEUS NÃO ESTÁ 
MORTO”), será o filme que estaremos assistindo e discutindo em setembro. Mesmo que você já 
tenha assistido, venha para que juntos, possamos juntos, refletir sobre o tema que é abordado no 
filme. Lembre-se de trazer sua cadeira de praia! ;- ) 
  
WEEKEND, 16 & 17 – WORSHIP AT THE ADIRONDACKS: Este será um “awesome” evento que 
acontecerá no WORD OF LIFE CAMP, com a presença de diversos cantores e bandas cristãs como 
“Mercy Me”, “Paul Baloche”, “John Tibbs”, “Jeremy Camp” e muitos outros. Maiores informações 
sobre Tickets e Hospedagem no site worshipintheadirondacks.com 
  
PROGRAMAÇÃO DE NATAL: Nossa Ministra de Adoração, Música & Artes (MIAMA) está trabalhando 
nos detalhes das programações natalinas. Aguardem maiores detalhes em breve! 
  
OUTUBRO 
SÁBADO, dia 1º às 7:00 PM - 12o ANIVERSÁRIO DA LIBERNY: Culto de Gratidão ao Senhor, pela vida 
da igreja. Preletor convidado: Pr. Estavam Fernandes. 
  
DOMINGO, dia 16 às 2:00 PM - ANGELO TORRES – Saxofonista…estará conosco no dia 16 DE 
OUTUBRO, em nosso culto dominical. Marque em sua agenda e aguarde por maiores informações. 
  
SÁBADO, dia 29 - VIAGEM À LANCASTER: Dia 17 de setembro deadline para acerto da viagem sem 
extensão de prazo *Em virtude de nossa viagem à Lancaster, não teremos o Movie Night & Insigth em 
outubro. 
  
NOVEMBRO 
SÁBADO, DIA 5 às 7:00 PM: JANTAR DE DESPEDIDA DA CARLOTA:  Estaremos realizando um festa de 
despedida para nossa querida Carlota, que estará retornando ao Brasil. Será um “Fundraising Dinner” 
para auxuiliar Carlota com as despesas do retorno. Você poderá adquirir convites com a CLÁUDIA à 
partir da próxima semana. 
 DOMINGO, DIA 20 às 3:30 PM - ALMOÇO DE THANKSGIVING: Celebraremos o Thaksgiving na 
LiberNY. Marque em sua agenda e convide seus amigos. 
  
SÁBADO, dia 26 às 7:00 PM – MOVIE NIGHT & INSIGHT: “THE NATIVITY STORY”, será o filme de 
novembro. Venha ASSISTIR, DISCUTIR e PARTICIPAR desse momento de Confraternização e 
Crescimento. 

Comunicações Culto de Louvor e Adoração 
      


