
 
               ANIVERSARIANTES DO MÊS DE OUTUBRO 

                                      08 – Josue & Lilian Bernardes (casamento) 
                                      15 – Laverne Middleton 
                                      22 – Stephanie Campanha 
                                      28 - Benjamin B. Parreira 
 
 
 

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

 
ATIVIDADES PERMANENTES 

Escola Bíblica Dominical (Adultos e Jovens): 5:00 pm 
Culto Dominical: 6:00 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 email jo@libertyny.org 
 

EBD 
Estamos estudando em nossa EBD - Fases do Crescimento na Fé. Otima oportunidade de 
estar conosco . 

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

 
OPERATION CHRISTMAS CHILD”: Chegou o tempo de 
prepararmos as CAIXAS DE PRESENTES DE NATAL, para serem 
enviadas à crianças carentes em diversas partes do mundo! 
Pegue uma caixa padrão ou providencie a sua. O importante, 
é participar e compartilhar AMOR! 
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O FATOR DALILA 

 
A vida de Sansão foi marcada por paixão e traição. Sansão tinha um palavra afiançada com o 
Senhor ,de um voto de que não se daria ao vinho, que não tocaria em nada morto e que na sua 
cabeça não passaria navalha. Depois de seu nascimento, a primeira narrativa que temos da vida 
de Sansão é uma escolha que ia de encontro aos valores de sua família. O imediatismo e a cobiça 
de Sansão o levou ao começo de uma queda na vida emocional, material e espiritual. Quando ele 
tocou no corpo de um leão morto e propôs enigma aos inimigos , ele não estava prestando 
atenção de que o pecado tem sabor de mel , mas tambem arranca os olhos. 
Traido na noite de núpcias e procurando onde ele pudesse ser curado de sua dor, deitou-se com 
uma prostituta em Gaza e teve que carregar o portão da cidade em suas costas. A primeira coisa 
que aparece para nós quando estamos irados e amargurados são as facilidades, são os prazeres 
momentâneos, é aquilo que nos vai fazer carregar o “piano” sozinho, porque na hora que 
precisamos , aqueles que estavam conosco na “farra” nunca aparecem. 
Mas na rota da decadência de Sansão teve um fator muito importante – Dalila. Esse nome 
significa “aquela que é da noite”, mas precisamente de uma origem hebraica que quer dizer 
“noite”. E a noite é traiçoeira. A noite é geralmente para o descanso , mas Dalila deu muito 
trabalho a Sansão. Ela fez um pacto com os inimigos de Sansão para descobrir-lhe o segredo, e 
eles não queriam saber somente o segredo para desvendar um enigma, mas de onde vinha aquela 
força toda. E a noite ela fazia Sansão adormecer em seu colo, para depois prová-lo. Dalila, além 
de bela, tambem era muito sensual e persuadia a Sansão.  
Depois da várias tentativas . ela descobriu o segredo de Sansão e revelou aos inimigos , que 
vieram, o prenderam e arrancaram-lhe os olhos. Sansão quiz tanto agradar aos seus olhos que 
terminou sem os mesmos. Derrotado e preso, Sansão tornou-se o “bobo da corte” . Fazia trabalho 
forçado e diverita os filisteus em suas festas. 
Temos que ter muito cuidado com quem compartilhamos nossos segredos. Precisamos sempre 
de lembrar que temos um compromisso com o Senhor de honrar e serví-Lo sempre. Toda vez que 
quebramos  esse pacto o Senhor permanence fiel, porque Ele não pode negar-se a Si mesmo, mas 
isso não impede que paguemos o preço de ficar sem aquilo que nos agrada- os nossos olhos. Por 
isso que o salmista diz que devemos “agradar do Senhor, e Ele satisfará os desejo do nosso 
coração”. Veja bem, o Senhor satisfaz o desejo do coração e não dos olhos, mas isso acontece  
quando não permitimos que as “dalilas” não tenha acesso naquilo que o Senhor nos confidencia. 
Pense nisso. 
Forte abraço, 

Pr. Aloísio Campanha 

mailto:jo@libertyny.org


 
 
 
 
Video Countdown                                                                                      MIAMA & Multimídia 
Oração                                                                                                                         Monica Malas 
Músicas Congregacionai                                    Grupo Vocal & Instrumental/Congregação 

FICO FELIZ 
QUÃO FORMOSO ÉS 

PERTO QUERO ESTAR 
Boas-vindas e Comunicações                                                           MIAMA Jocilene Ayres Malas 
Músicas Congregacionais                                     Grupo Vocal & Instrumental/Congregação 

AQUELE QUE ME AMA   
PERTO QUERO ESTAR 

SONDA-ME 
Momento de Intercessão           Pr. Aloisio Campanha & Congregação 
Mensagem                                                                                                         Pr. Aloísio Campanha 

“O FATOR DALILA” 
 
Dedicação Vidas, Bens e Talentos                                                                      Congregação 
Música Congregacional                                              Grupo Vocal & Instrumental/Congregação 

TOCOU-ME 
Palavras Finais                        Pr. Aloísio Campanha 
Oração Final                                                                         Pr. Aloísio Campanha 
Video Final                                                         MIAMA & Multimídia 
 
 
VOCAL 
Elisangela Sousa 
Jocilene Ayres Malas 
Luana Brasil 
Monica Malas 
Pollyanna Soares 
PIANO 
Jocilene Ayres Malas 
BATERIA 
Kevin Chan 
Nicholas Malas 
 VIOLÃO 
Kevin Chan 
SOM 
Kevin Chan 
Selma Souza 
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 Finanças e Ministério de Mulheres 
SÁBADO: Enfermos & Ministério de Crianças 
DOMINGO: Ministério de Oração,Famílias da Igreja e Brasil 

 
 
NOVO HORÁRIO 
 
EBD – 5:00 PM 
CULTO – 6:00 PM 
 

 
 SÁBADO, dia 29/10 - VIAGEM À LANCASTER – Saida as 7:00 AM . Se voce perder o 
horário vai ficar para tras então, prepare bem o seu despertador, cell, etc..., e chegue 
cedo. 
 
SÁBADO, DIA 5/11 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 auxiliar Carlota com as despesas do retorno.  
 
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 26/11 às 7:00 PM – MOVIE NIGHT & INSIGHT: “THE NATIVITY STORY”,  
 

ENSAIOS PARA O NATAL 
Iniciamos HOJE os ensaios do CORAL DE ADULTOS e do KID’S CHOIR. 
Ainda dá tempo para que você e seus filhos participem.Tome nota: 

CORAL DE ADULTOS: 2:00 PM – 4:00 PM, no Santuário com JOCILENE 
KID’S CHOIR: 2:00 PM – 4:00 PM, no Library (basement) com ARICA 

Até o próximo ensaio! = ) 
 

 “THE LIGHT BEFORE CHRISTMAS” – Kid’s Musical  
 
 
 
 
“CHRISTMAS! WE REMEMBER, REJOICE, WORSHIP” – 
Adult’s Cantata:   
 

Comunicações Culto de Louvor e Adoração 
      


