
 

 

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, Sotiris 
Contagem/Proximo Dom    Jerusa, Sotiris  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDITAÇÃO 
 
“E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. 
E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas.” 

 
 Lucas 2:51 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÃE - O PROTÓTIPO DO AMOR 
  

Gostaria de expressar a gratidão a todas as mães 
de nossa igreja e tambem àquelas que já não 
estão mais em nosso meio, mas que foram ou 
ainda são referencial para cada um de nós, e 
tambem para aquelas que tem hoje aqui seus 
filhos. 
Definir mãe é uma das coisas mais difíceis do 
mundo. Se tem uma palavra que pudesse 
expressar o que é ser mãe, penso que esta 
palavra seria amor.  
Amor que supera a dor da maternidade para que 
tenhamos vida. 
Amor que lhe permite ter ombros suficientes fortes 
para suportar o peso da família inteira, mas 
completamente suaves para confortar a cada um. 

Amor que lhe dá força  interior para  suportar o desprezo de nós os filhos, 
quando ela clama pela nossa atenção. De estender a mão, para cada um de 
nós  quando ninguem mais tem coragem de estendê-la, de visitar-nos 
quando todos nos abandonaram. 
Amor que lhe dá sensibilidade para amar e projetar em nós certezas. Mesmo 
quando as magoamos muito, essa sensibilidade afugenta tristezas,choro ou 
sofrimento para que possamos compartilhar ansiedades, dúvidas e medos da 
adolescência. 
Amor que lhes permite chorar, e em cada lágrima derramada, são mais 
gotas de amor, que lubrifica o coração delas e as faz olhar para frente com 
uma perspectiva diferente. 
Amor que lhes da fé, de ver o invisível e de acreditar quando ninguém mais 
acredita. 
Isso é amor de mãe, um protótipo do amor de Deus. 
Feliz Dia da Mães. 
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 
 
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 



 

 

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                                                              Anthony Soares 
Boas-Vindas                                                        Pr. Aloísio Campanha 
Cântico                                                Liber NY Worship & Praise Team 
   

Como é doce a comunhão 
Dedicação de Dízimos e Ofertas                             Pr. Aloísio Campanha 
Música Instrumental                                                      Violino & Piano 
Oração de Gratidão e Consagração                                       Kevin Chan                    
Campanha do Ano de 2009                                   Pr. Aloísio Campanha 
 

TEMA 
CRESCENDO COM EQUILIBRIO 

DIVISA 
“Do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as 

juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do 
corpo, para sua edificação em amor.” Efésios 4:16 

 
Cânticos                                              Liber NY Worship & Praise Team 
 

Meu Coração Transborda de Amor 
Quem nos Separará 

Ame ao Senhor 
Dá-me, ó Deus Um coração Cheio de Amor 

Mensagem                                                           Pr. Aloísio Campanha 
 

MÃE - O PROTÓTIPO DO AMOR 
Palavras Finais                                                     Pr. Aloísio Campanha 
Oração Final e Benção                                          Pr. Aloísio Campanha 
Música Final                                                                               Piano 
 

FICHA TÉCNICA 
MM  Jocilene Ayres Malas 
Som: Kevin Siqueira, Kevin Chan 
Projeção: Anthony Soares 
Liber NY Worship & Praise Team – Caroline Soares, Celsino DaSilva, 
Kevin Chan, Lecir Siqueira e 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,  
*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, 
* Pelos planos da igreja em 2009, 
* Pela comunhão entre os irmãos, 
* Pela vida das irmãs Fátima e Nadir e o ministério que realizam, 
* Por nossa Campanha de Oração 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO 

Dia 06 – Aniversario de casamento – Jocilene e Sotiris Malas 
Dia 17 – Maria Eugenia de Oliveira  (Bia)  
Dia19 –  Alberto Siqueira  
Dia 25 – Dora Prodel 
Dia 25 – Nicholas Malas 

 
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 
 

EBD 
A Monarquia em Israel – Glória, Decadência e Esperança 

Tema que estaremos estudando nos próximos 3 meses em nossa Escola Bíblica 
Dominical.  

Voce continua sendo no nosso convidado. Venha participe conosco a sua presença 
é muito importante. 


