
              

                   
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE DEZEMBRO 

Dia 04 – Stephanie Machado 
Dia 10 - Casamento – Lidia e Paulo 

Dia 14 – Solenir Machado 
Dia 14 – Joao Rubens Soares 

Dia 31 – Sotiris Mala 
Sem Data de Aniversario: Marcos Porfirio 

                                                          

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 

Café com Bíblia: Quarta-feira 8:00 pm 

Ceia Memorial: 1º  domingo do mês 

 AGENDA DE ORAÇÃO 
 
SEGUNDA-FEIRA: Ministério Pastoral e Família Pastoral 
TERÇA-FEIRA: Diretoria da LiberNY e  Ministério de  Artes Culinárias 
QUARTA-FEIRA: Ministério de Louvor e Adoração e Ministério de Jovens e 
Adolescentes  
QUINTA-FEIRA: Famílias de Nossa 
Igreja e Visitantes 
SEXTA-FEIRA: Ministério de Finanças e 
Ministério de Mulheres 
SÁBADO: Enfermos & Ministério de 
Crianças 
DOMINGO: Ministério de Oração, 
Famílias da Igreja e Brasil 

(*) Por favor faça o possível para nāo andar durante estes períodos do culto  

 

 

 

 

 
 
ISSO QUER DIZER REVERÊNCIA EM TUDO O QUE ESTIVERMOS FAZENDO PARA O SENHOR 
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Pr. Aloísio Campanha 

 

REFLEXÃO 
 
Essa semana refleti sobre o real papel da igreja no cenário da humanidade. A igreja tem sido uma 
casa de misericórdia? Paulo tinha encontros extraordinários com Cristo em Espírito. Uma das maiores 
experiências foi o seu arrebatamento até o terceiro céu, do qual ele preferiu manter segredo porque 
em razão da profundidade das revelações, as pessoas não espirituais simplesmente não as 
entenderiam (II Co 12:2-10). 
Mas o que me impressiona é Paulo dizer que ele é o PRINCIPAL PECADOR, enquanto nós nos julgamos 
tão santos!!! (I Tm 1:15). 
Um dia isso aqui tudo vai acabar. Nossos bens aqui ficarão. Só irão conosco as obras que fizemos por 
amor ao evangelho, que não está dentro das igrejas locais. Elas estão lá fora. No caído, no drogado, 
no bêbado, no morador de rua, nas prostitutas, nos assassinos, ladrões e céticos com tudo o que tem 
visto ocorrer dentro das igrejas evangélicas que resolveram priorizar mais o ter do que o ser. Ter 
carrão, roupa de grife, morar em mansões e viver uma vida nababesca, enquanto desviam seus olhos 
para a fome do mundo, especialmente ao que ocorre na janela 10/40 onde residem os povos mais 
pobres do planeta. 
O Fruto do Espírito passa a ser uma grande ferramenta que temos à nossa disposição para sermos 
agentes transformadores. Precisamos mudar nossa atitude. Precisamos olhar para fora. Para o social. 
Para os idosos, para os pobres, para os deficientes cerebrais que precisam ser ajudados em todos os 
aspectos. Para as crianças carentes, doentes, com síndrome de down, com câncer, com HIV. 
E nós estamos julgando o irmão dentro da igreja! Que absurdo!!! Que hipocrisia. Será que somos 
também fariseus da igreja contemporânea?  
No último dia, seremos todos julgados. Fico impressionado quando Jesus diz que haverá dois grupos: 
um à esquerda e outro à sua direita. São os bodes e as ovelhas. Vejam que eles se parecem bastante. 
Sempre que pensamos nessa passagem, imaginamos estar sempre do lado das ovelhas. Mas o que 
disse Cristo? “Vinde, benditos do meu Pai, para o Reino que está preparado desde a fundação do 
mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer. Sede e destes-me de beber. Estive preso, no 
hospital, faminto, sem roupas... E vocês me supriram de todas as minhas necessidades (tradução 
livre)” (Mt 25:31-39).                                                                    São essas pessoas que estarão do lado 
direito: as ovelhas. 
É momento de refletirmos o evangelho que temos vivido e fazermos uma urgente conversão, antes 
que não dê mais tempo. Qual o propósito de ser igreja pra você? 
 

Pr. Valdir Sampaio 



                                                

 
 
 
Video Inicial                                                                                  MIAMA & Multimídia 
 

Louvando & Adorando ao Senhor com Cânticos                                                                                  
Grupo Vocal & Instrumental  (*) 

 
EM SILÊNCIO TODA A CARNE - 89 HCC 

QUEM É O MENINO? - 102 HCC 
NAS ESTRELAS VEJO A SUA MÃO 

 
Momento de Intercessão              (*)                                                           Pr. Valdir Sampaio 
 
Boas Vindas e Comunicações                                                                                Meyre Siqueira 
 
Mensagem (*)                                                                                          Pr. Valdir Sampaio 

 
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos                                                    Congregação 

 
Louvando & Adorando ao Senhor com Hinos                                                                                       

Grupo Vocal & Instrumental   (*) 
 

FALAI PELAS MONTANHAS - 94 HCC 
 
Palavras Finais & Oração     (*)                                                                    Pr. Valdir Sampaio 
 
Música Final                                                                                    Piano 

 
(*) Por favor faça o possível para nāo andar durante estes período do culto 

 
           
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL 

3:45 PM 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

FRUTO DO ESPIRITO : Uma nova  série de estudos que voce nāo pode perder. 
Participe. 

  UMA NOVA OPÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO: DOAÇÕES ON-LINE 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se o seu nome nao consta na lista dos aniversariantes do mes procure a Lidia 
Lacerda ou Jerusa Soares o mais breve possivel  

Culto de Louvor e Adoração 
      

Comunicações 

VOCAL (ordem 
alfabética) 
Celsino Silva 
Jocilene Ayres Malas 
Pollyanna Soares 
Simone Salgado 

 

PIANO/LIDER 
Jocilene Ayres Malas 

BATERIA 
Nicholas Malas 

 

 

 

SOM 
Luana Lee Brasil 

Selma Souza 
PROJEÇÃO 

Anthony Soares 
APOIO TÉCNICO 

Sotiris Malas 
TRADUÇÃO 

Pollyanna Soares 
Stephanie Wheaton 


