
 

                   
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABRIL 

                                               DIA 31/03 – Casamento Edmilson e Neide 
                                 DIA 01 -   Consg. ao Ministério Pastoral – Pr. Aloísio Campanha 
                                               DIA 08 – Luiz Mauro Junior   
                                               DIA 13 – Ana da Silva Conceição 
                                               DIA 19 – Pr. Aloisio Campanha 
                                               DIA 20 – Neide dos Santos – 
                                               DIA 24 – Pr. Eli Fernandes de Oliviera 
                                               DIA 26 – Maria de Fatima Lacerda  

VISITANTE 

Agradecemos sua visita e esperamos tê-los conosco novamente! 

 

ATIVIDADES PERMANENTES 
 

Escola Bíblica Dominical (Adultos e Jovens): 3:45 pm 

Culto Dominical: 5:00pm 

Culto de Oração e Estudo Bíblico: Quarta-feira 8:00 pm 

Ceia Memorial: 1º  domingo 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 
 

 

 

 

Editorial Continuação 

 

Quando seguimos a paz com todos – com Deus, conosco e com o próximo, buscamos a 
santificação vamos ver a Deus. Como? Na paz do nosso próximo, na tranquilidade do 
nosso coração e no mundo ao nosso redor, porque seremos canal de penetração da paz 
daquele que é a Paz do mundo e o Santo de Israel. 
A Ele, o nosso caminho para a paz, toda a glória. 
Abraço forte, 

Pr. Aloísio Campanha 
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Pr. Aloísio Campanha 

O CAMINHO PARA VER O PAI 
“Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguem verá o Senhor”  

Hebreus 12:14 

Viver em paz é um desejo do mundo, mas não se consegue, porque a paz não vem de 
negociações, de tratados e de promessas que um dia são quebradas , por causa de um 
interesse maior do que a própria paz. 
Paz é a paz de estar em paz. Paz que resulta em estado de ver no outro a expressão da 
própria paz. 
Temos um Pai que se importa conosco e quer nos ver em paz. Por isso Ele, o Pai, enviou 
seu Filho ao mundo como um mensageiro da paz, em um mundo da época que estava em 
conflitos enormes, e o Filho disse assim: “ Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vo-la 
dou como o mundo a dá, não vos permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos 
deixei amedrontar”. ( João 14:27) 
Ter esse Pai é só através do Filho. Por isso vale a pena seguir as instruções para ter acesso 
a esse Pai. Se seguirmos conselhos e direções erradas não nos tornaremos filhos legítimos, 
segundo as Escrituras, mas filhos bastardos e filho bastardo não tem paz, porque é isso 
que a palavra “bastardo”significa: nascimento que foi sem consentimento ou 
renconhecimento do marido, portanto, pode ser fruto de traição e adultério. Onde tem 
traição não tem paz. 
Paz que é seguida e vivenciada em sua plenitude é o caminho para ver o Pai. Paz que 
busca ser melhor a cada dia, a crescer, a ser um tipo de gente que é e faz diferença. Por 
isso a orientação bíblica para cada um de nós: “Segui a paz …” . A paz que só em Jesus 
podemos encontrar e nos faz pronunciar assim: “Essa paz que eu sinto em minha alma não 
é porque tudo me vai bem… Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao 
meu Senhor…”. Isso é seguir a paz, porque quando eu amo ao meu Senhor, eu amo ao 
meu irmão. 
Mas seguir a paz sem santificar-se é tambem experimentar paz mentirosa. Porque às vezes 
passamos a nos anular para não ter confrontos. Não que temos que ficar brigando para 
sermos santos, não é por aí, mas a santificação exige posicionamento de que lado nos 
estamos. Não dá para ficar em cima do muro em nome da paz. Ou somos de Cristo ou não 
somos. 
                                                                                                        Continua na página 04 
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Video Inicial                                                                             MIAMA & Multimídia 
Louvando & Adorando com Músicas e Orações 

MIAMA Jocilene Ayres Malas e Grupo Vocal & Instrumental 
 

OUR FAHTER 
WHAT A BEAUTIFUL NAME 

ATOS 2 (novo)ééé 
 
Momento de Intercessão                 Congregação 
Mensagem                                                               Pr. Aloísio Campanha 

 
“O CAMINHO PARA VER O PAI” 

Hebreus 12.11-29 
 
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos (durante Hino)  MIAMA Jocilene Ayres Malas 
Música Congregacional                           Grupo Vocal & Instrumental e Congregação 

 
SANTIFICA A TUA IGREJA - 388 HCC 

 
Visitantes, Comunicações                           MIAMA Jocilene Ayres Malas 
Palavras Finais, Oração Final & Benção                                       Pr. Aloísio Campanha 
Video Final                                                                                        MIAMA & Multimídia 
 

VOCAL:  Elisângela Sousa, Jocilene Ayres Malas. Luana Brasil, Monica Malas, Pollyanna Soares 
BATERIA: Kevin Chan 
VIOLÃO: Luana Brasil 
BATERIA: Kevin Chan 
SOM: Kevin Chan, Selma Souza 
PROJEÇÃO 
Anthon y Soares 
POIO TÉCNICO 
Sotiris Malas 
TRADUÇÃO 
Pollyanna Soares 
Stephanie Wheaton 
INTRODUÇÃO 
Jerusa Soares 
Lídia Krummenauer 
 
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 

 
ESCOLA BIBLICA DOMINICAL 

 
 

Voce é nosso convidado 
especial para estar conosco 
todos os domingoa as 3:45 pm. 
Estamos no final do estudo 
sobre: ”As fases do 

Crescimento Cristão”. 
 
 

 
                                                            Nossa igreja sustenta missionários. Voce sabe 
quem e como? Procure informações com a irmã Selma Souza pois, 
 
 
 

 

Comunicações Culto de Louvor e Adoração 
      


