
QUERIDO VISITANTE  

Você é sempre muito benvindo à  Igreja Batista 
da Liberdade. 

Receba o nosso carinho e atenção. Volte outra vez, Deus sempre terá 
um recado para aqueles que o buscam em Espírito e em verdade. 

 
 

ESCALA DE SERVIÇO 
 

domingo          Hoje  Próximo  
Dirigente do Culto            Aloisio Campanha             Aloisio Campanha 
Som                                      Kevin Siqueira                   Kevin Siqueira              
Projeção            Anthony Soares                Anthony Soares               
Recepção            Pollyanna Soares            Pollyanna Soares              
Contagem/Hoje                   Jerusa, Fatima, Sotiris 
Contagem/Proximo Dom    Jerusa, Sotiris, Fatima  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 

Para sua meditação hoje 
 

“E conhecereis a verdade, e a verdade 
vos libertará.” 
 

João 8:32 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A ESTÁTUA DA LIBERDADE E A LIBERDADE QUE É PERPÉTUA 
Lugar favorito das visitas em New York,  a Estátua da Liberdade impressiona pelo 
tamanho e pujança. Doado pelo povo francês aos Estados Unidos como um gesto de 
amizade, é hoje considerada a estátua mais pesada do mundo com 225 toneladas, 
segundo o livro de recordes Guinnes,  e ficou entre as semi-finalistas do concurso para 
eleger as sete maravilhas do mundo moderno. 
 Diz a história que o presente não era politicamente conveniente, visto que na França 
Imperial, não se via com bons olhos as virtudes da ascendente república norte-
americana.   
No seu pedestal  encontramos uma frase que diz: Venham a mim as massas exaustas, 
pobres e confusas ansiando por respirar liberdade. Venham a mim os desabrigados, os 
que estão sob a tempestade. Eu os guio com minha tocha.  
Trago a memória  que Jesus Cristo já havia dito a mesma frase há muitos anos atrás, 
quando assim Ele pronunciou:  Vinde a mim todos vós que estais cansados e oprimidos 
e Eu vos aliviarei. Ele também disse: Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis 
livres. E mencionou que queria nos abrigar e proteger como uma galinha faz com os 
seus pintinhos e completou: Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a 
vida.  
Penso que a estátua é um dos lugares mais visitados do planeta, porque além do fator 
turismo, isso se deva ao fato de que esse mundo anseia por liberdade. E não 
encontrando nas propostas hoje existentes, é como que se projetassem ali, naquela 
estátua, todos os seus anseios. As propostas hoje são muitas: drogas, dinheiro, sexo, 
fama e popularidade, mas são tão vazias quanto os seus resultados que são 
passageiros, daí sempre uma nova proposta e consequentemente uma nova frustação, 
porque dentro do homem existe um vazio do tamanho de Deus e só Ele pode 
preeencher esse vazio. 
Como um presente de Deus ao mundo, Jesus veio com uma nova pedagogia- ensinava 
diferente, por parábolas. Ele veio com uma nova biologia – era necessário nascer de 
novo,  Ele veio com uma nova psicologia – Ame ao seu próximo como a si mesmo, Ele 
veio com uma nova  filosofia – Eu e o Pai somos um, Ele veio para ser a solução da 
velha busca do homem – a liberdade. E Ele é a maior maravilha do mundo, não 
somente do  chamado pós-moderno, mas de todas as eras, porque por Ele e para Ele 
foram criadas todas as coisas. 
Então a liberdade que Ele tem para nós, não é circunstancial, não é passageira, pelo 
contrário é perpétua.  Não vamos mais ansiar por liberdade, porque ela vai estar 
dentro de nós, não vamos  mais estar desabrigados, porque Ele é o nosso abrigo, e 
vamos ser  direcionados  por Ele que é a Luz do Mundo, e não há nada que possa 
acorrentar o coração que assim se sente. 

 
ATIVIDADES PERMANENTES 

 
Escola Bíblica Dominical – 05:00 pm 
 
Culto Dominical – 07:00 pm 
 
Culto de Oração e Estudo Bíblico – Quarta-feira 8:00 pm 
 
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês 
 
Assembléia Geral – Todo 2º domingo do mês às 4:30 pm 
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  “Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há 
liberdade.” 

2 Coríntios 3.17 



Forte abraço; 
 

Pr. Aloísio Campanha 

C U L T O  D E  L O U V O R  E  A D O R A Ç Ã O  

Música Inicial                                                                   Piano 
 
Oração Inicial                                            Pr. Aloísio Campanha 
 
Hino Congregacional                               Regente e Congregação 
 

BARNABÉ, HOMEM DE DEUS – 496 HCC 
Boas-Vindas                                              Pr. Aloísio Campanha 
 
Dedicação de Dízimos e Ofertas                  Pr. Aloísio Campanha 
 
Oração de Gratidão e Consagração                        Kevin Siqueira                       
Cânticos                                    Liber NY Worship & Praise Team 
 

A Vitória do Senhor 
Coração Igual ao Teu 

A Ele a Glória 
 

Mensagem                                                Pr. Aloísio Campanha 
 

ESTÁTUA DA LIBERDADE – A FAVORITA 
 
Palavras Finais                                          Pr. Aloísio Campanha 
 
Oração Final e Benção                               Pr. Aloísio Campanha  
                                                             
Música Final                                                          Instrumental 

 
 
 

FICHA TÉCNICA 
 
 

Piano: M.M. Jocilene Ayres Malas 
Som: Kevin Siquiera, Kevin Chan 
Projeção: Tony Soares 
Liber NY Worship & Praise Team – Caroline Soares, Celsino DaSilva, 
Kevin Chan, Pollyanna Soares 
  
 
 

 
 

COMUNICAÇÕES 

INTERCESSÃO 

“Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que 
aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são 
ouvidas as tuas palavras; e eu vim por causa das tuas palavras.” Daniel 10:12 

*Pelo Pr Aloisio Campanha nosso pastor , sua família e sua saúde.  
*Por  Hannah, filhinha do Pr. David e de Ronize Paszkiewicz,   
*Pela saúde de nosso irmão Manuel Cunha e irmã Jerusa Soares,  
*Pelo Ozéias um dos nossos visitantes e seu lar. 
*Pela diretoria da nossa igreja e membresia 
*Pelos jovens e adolescentes de nossa igreja  
*Pela vida de nossos aniversariantes do mês 
*Pelo novo Presidente desta Nação 
*Pela Família  Siqueira devido a perda de um dos seus 
componentes afim de que teham o conforto do Senhor. 
* Pelo completo restabelecimento da irmã Winefred Adalberto Camargo. 
* Pelos planos da igreja em 2009. 
* Pela comunhão entre os irmãos. 
* Por Vanessa Jacobs, filha do Pr. Dominick que sofreu um intervenção 
cirúrgica dia 22/12. 
* Pelo Pr. Dominick Jacobs que estará fazendo entrevista na imigração neste 
mes de janeiro. 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO 

DIA 17 – Cecília DaSilva 
DIA 19 – Caroline Pinto Soares 
DIA 21 – Lídia Lacerda Parreira 
DIA 21 – Monica Malas 
DIA 25 – Douglas Lacerda Parreira 
DIA 26 – Kevin J. Chan 

CAMPANHA DE ORAÇÃO 
 Durante os dois próximos meses estaremos em Campanha de Oração. Esta 
campanha visa tão somente nossa Igreja , em tudo o que pretendemos 
realizar . Se  faz necessário que todos nós membros da igreja estejamos  
presente. A reunião acontecerá todos os domingos de 6:15PM às 7:00PM. 
 

QUARTA-FEIRA – Teremos as nossas atividades normais de Oração e 
Estudo Bíblico às 8:00PM . 



ATENÇÃO - Nossa querida Monica convida a igreja para comer um 
bolinho em sua casa no SÁBADO, 24 DE JANEIRO À 5:00 PM, quando 
ela estará celebrando seu 5º aniversário. 


