
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            João Rubens Soares   João Rubens Soares              
Contagem/Hoje                   Jerusa, Fatima, Sotiris 
Contagem/Proximo Dom    Jerusa, Sotiris, Fatima  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Para sua meditação hoje 
 

“O temor do Senhor é o princípio do 
conhecimento; os loucos desprezam a 
sabedoria e a instrução..” 
                                             Provérbios 1:7 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

OS BENEFÍCIOS DE CONHECER O MESTRE 

"A  coisa  principal  da  vida  não  é  o  conhecimento,  mas  o  uso  que  dele  se  faz". 
“Conhecer  não  é  demonstrar  nem  explicar,  é  aceder  à  visão"    Antoine  de  Saint‐Exupéry 
"Quanto  mais  sabemos,  mais  fácil  é  admitir  o  que  não  sabemos".  Leonid  S.  Sukhorukov 
A valorização do conhecimento no mundo atual é impressionante, o que é bonito, pois conhecimento é 
essencial  a  existência. Mas  o  interessante,  é  que  valorizamos  incorretamente    aquilo  que  se  pode 
considerar  conhecimento.  
Conhecimento  não  é  necessariamente  apreensão  intelectual,  mas  aplica‐se  a  níveis  bem  mais 
profundos  do  que  isto,  principalmente  no  que  diz  respeito  ao  conhecimento  de  Deus. 
Segundo  J.D.  Douglas,  antigo  bibliotecário  da  Tyndale  House  em  Cambridge  o  ideal  grego  do 
conhecimento  era  uma  contemplação  da  realidade  em  seu  estado  estático  e  permanente,  o  ideal 
hebreu  se  aplicava  primariamente    com  a  vida  em  seu  processo  dinâmico  e  portanto  concebia  o 
conhecimento  como  entrada  na  relação  com  o  mundo  que  se  pode  experimentar,  que  impõe 
exigências  não  apenas  sobre  o  entendimento,  mas  tambem  sobre  a  vontade. 
A partir daí podemos concluir algumas coisas que são  interessante sobre o conhecimento de   Deus e 
como  podemos  ser  beneficiados  com  isto. 
Primeiro,  conhecimento  pode  estar  aplicado  a  experiência,  porque  isso  nos  leva  a  transformações 
positivas de renovação. Embora possamos aprender com a experiência dos outros, o que mais marca 
uma vida é a experiência  pessoal. É muito difícil saber o sabor de um sorvete com o paladar de outra 
pessoa. Por isso o experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vem de um processo de 
transformação  da  mente  que  gera  conhecimento  pessoal  em  relação  a  pessoa  dEle.  Em  outras 
palavras,  eu  posso  aprender  com  os  outros,  mas  eu  não  devo  viver  da  experiência  dos  outros. 
Segundo  que  conhecimento  me  leva  a  ter  intimidade.  Voce  só  vai  conhecer melhor  uma  pessoa 
quando  estiver  mais  perto  dela,  quando  conversar  mais  com  ela  e  quando  demonstrar  seus 
sentimentos  para  com  ela.  Conhecer  a  Deus  tem  tambem  esta  implicação.  Nós  o  conheceremos 
melhor  quando  o  nosso  nível  de  intimidade  for maior.  A  revelação  dEle  para  conosco  e  o  deixar 
conhecer‐se  vem  através  da  busca,  da  entrega,  do  relacionamento  que  mantemos  com  Ele 
diariamente. 
Finalmente o conhecimento gera obediência. Conhecer a Deus é  reconhecê‐lo     naquilo que Ele é, o 
Senhor  soberano  que  exige  a  obediência  do  homem.  É  fazer  o  que  Ele  pede,  o  que  Ele  sugere  e 
principalmente o que Ele ordena quando fala através do Filho que verdadeiramente nós seremos seus 
discipulos  quando  fizermos  o  que  ele  manda. 
Isso implica que somos discípulos de mentira quando fazemos o que Ele não nos manda e nem requer 
de nós. A obediência não é fechar os olhos e o entendimento, mas é a confiança de que se Ele falou 
então  é  o  melhor  para  nós. 
Forte abraço;                                                                                             Pr. Aloísio Campanha 

 
ATIVIDADES PERMANENTES 

 
Escola Bíblica Dominical – 05:00 pm 
 
Momento de Oração – 6:15 pm 
 
Culto Dominical – 07:00 pm 
 
Culto de Oração e Estudo Bíblico – Quarta-feira 8:00 pm 
 
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês 
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www.LiberdadeNY.org 

  “Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há 
liberdade.” 

2 Coríntios 3.17 



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 
 

Deus Dos Antigos -  34 HCC 
 
Boas-Vindas                                                        Pr. Aloísio Campanha 
 
Dedicação de Dízimos e Ofertas                            Pr. Aloísio Campanha 
 
Oração de Gratidão e Consagração                             Selma Campanha           
 
Cânticos                                              Liber NY Worship & Praise Team 

 
Mostra-Me Tua Glória, Senhor 

Do Senhor É A Glória 
A Ele A Glória 

 
 
Mensagem                                                           Pr. Aloísio Campanha 
 
Palavras Finais                                                     Pr. Aloísio Campanha 
 
Oração Final e Benção                                          Pr. Aloísio Campanha 
 
Música Final                                                                               Piano 

 
FICHA TÉCNICA 

Piano: M.M. Jocilene Ayres Malas 
Regente Congregacional: Jerusa Pinto Soares 
Som: Kevin Siquiera, Kevin Chan 
Projeção: Anthony Soares 
Liber NY Worship & Praise Team – 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. 
* Por nossa Campanha de Oração 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE FEVEREIRO 

DIA 17 – CASAMENTO – Evanise e Chan 
DIA 19 – Milene Olmo 

CAMPANHA DE ORAÇÃO 
Tem sido motivo de muita alegria, de comunhão de busca ao Senhor e o fato 
de estarmos juntos no ajuda a crescer. Você também pode ter o  privilégio 
de estar conosco todos os domingos à partir das 6:15 PM paticipando desta 
campanha. Nossas reuniões tem sido grandemente abençoadoras.  
Todos são sempre muito  benvindos. 
 
 
QUARTA-FEIRA –Sempre temos a oportunidade de estarmos reunidos 
para o nosso momento de Oração e Estudo Bíblico às 8:00PM  

DIZIMISTAS E OFERTANTES  Não se esqueçam de preencher 
corretamente o seu envelope. Nome completo e o tipo de doação: dízimo, 
ofertas, missões, etc... 

EBD -  Hebreus é o livro que estamos estudando neste trimestre. Participe 
conosco da mais importante escola cristã. Todos os domingos às 5:00PM. 


