
 

 

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

MEDITAÇÃO 
 

“Deus olhou desde os céus para os filhos dos 
homens, para ver se havia algum que tivesse 

entendimento e buscasse a Deus.” 
Salmo 53.2 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DA MESMA ORIGEM, PORÉM DIFERENTES 
LUCAS 15:11-32 

Não é interessante perceber como os irmãos são diferentes? É de se estranhar como 
pode haver essa diferença se tem os mesmos pais, o mesmo teto, a mesma criação e 
estão inseridos no mesmo contexto. 
A família em questão no texto que está acima, era uma família, como a minha e sua. 
Pai, mãe e irmãos.  A diferença dos irmãos é uma lição que pode nos direcionar a 
algumas reflexões. 
Todos os pais querem que seus filhos convivam em harmonia. Geralmente os pais 
pensam em ter o segundo filho para fazer companhia ao outro, para apoiar-se 
mutuamente. Porém a grande proximidade emocional  favorece o distanciamento, os 
irmãos devem dividir muitas coisas, como a atenção da mãe e do pai, o mesmo 
sobrenome, a mesma casa, as mesmas responsabilidades. Entretanto deve-se 
considerar que mesmo os irmãos não são iguais, as suas disposições genéticas são em 
média de 50%, além disso, o relacionamento entre irmãos varia de acordo com o lugar 
que cada criança ocupa na família, elas sempre terão vantagens e desvantagens, 
nenhuma posição é cômoda, mas cada criança lida de maneira diferente a cada 
situação. (Wikipédia). 
Nem mesmo gêmeos podem ser idênticos. Aliás, quando mais longe forem criados, 
mais se parecem. Talvez voce já ouviu estórias de gêmeos que se encontraram depois 
de muitos anos  e descobriram que gostam da mesma cor, do mesmo jeito de vestir, 
do mesmo carro, mas será que seria assim se estivessem perto? 
Penso que as nossas diferenças é que faz diferença na família. O filho mais velho 
geralmente é consevador  e o mais novo via de regra é inovador e sempre está na 
busca do novo. 
Na visão discipular é bom que tenhamos esse princípio: Nós não podemos usar os 
mesmos recursos com todos os irmãos, pois são diferentes. Nessa diferença crescemos 
e aprendemos a não ser tão legalista como o filho mais velho, mas também a não ser 
tão inconsequente como o filho mais novo. Aprendemos que não vale a pena ser 
egoísta como o filho mais velho mas a humilhar e pedir perdão como o filho mais novo. 
Aprendemos que não é por estar a mais tempo na casa do Pai, que sou melhor, mas 
que na casa do Pai eu posso ser melhor a cada dia. A experiência que cada um tem e 
que é diferente é que vai causar crescmento, pois vamos aprender um com o outro. 
Por isso o amor do Pai deve estar presente em nossos corações, para que tantos 
discipuladores como discípulos possamos crescer na presença do Pai. 
Que Ele mesmo nos abençoe, 
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 
 

New York, 31 de maio 2009 – Ano VI – Nº 021  
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020 

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                                                Mariaa da Fátima Lacerda 
Boas-Vindas                                                        Pr. Aloísio Campanha 
Cânticos                                              Liber NY Worship & Praise Team 

 
Ele Faz Proezas  

Mas Os Que Esperam No Senhor 
Tudo É Possível 

 
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 

Mensagem                                                           Pr. Aloísio Campanha 
TÍTULO 

Dedicação de Dízimos e Ofertas                             Pr. Aloísio Campanha 
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 

 
Perto, Mais Perto -  HCC 442 

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

FICHA TÉCNICA 
MM  Jocilene Ayres Malas 
Som: Kevin Chan 
Projeção: Anthony Soares 
Liber NY Worship & Praise Team – Caroline Soares,  Kevin Chan 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 JUNHO 

Dia 06 – Aniversario de casamento – Celsino e Cecília 
Dia 08 – Scott Machado 
Dia 15 – Nathalia Soares Boroni   
Dia 16 – Winefred Adalberto Camargo 

 
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 
Você é o nosso convidado para participar da maior e melhor escola do mundo.Ela 

acontece todos os domingos às 5:00PM.  
CONVOCAÇÃO: 

 
Próximo domingo às 16:45 Assembleia Extraordinária. Assunto único: Ministerio 

Pastoral, na sala da EBD. Todos os membros da igreja estão convocados. 


