
 

 

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, Fátima 
Contagem/Proximo Dom    Jerusa, Sotiris, Fátima  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 

MEDITAÇÃO 
“Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a 
perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? 
Como está escrito:Por amor de ti somos entregues à morte todo o dia; 
Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas 
coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. 
Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem  
os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, Nem a 
altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá 
separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor.” 

Romanos 8:35-39 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A PROFUNDIDADE DO AMOR DE DEUS POR NÓS. 

Salmo 18: 1,2,16 
 
Tem vezes que todos nós pensamos que estamos em uma turbulência, 
que vamos cair, e que não vai ter mais jeito. Mas não interessa o quão 
alto estejamos ou quão profundo seja  o nosso momento o amor de 
Deus já esta lá. Ele pode nos tirar de lá porque já conhece o lugar. 
Não interessa o problema que possamos enfrentar, o amor de de Deus é 
mais alto e mais profundo do que qualquer um desses problemas. Voce 
pode estar em uma disputa muito acirrada, em aguas profundas ou em 
um uma viagem turbulenta. Voce pode estar enfrentando problemas 
emocionais, problemas de saúde, problemas financeiros. 
O amor de Deus é maior do que tudo isso. 
Quando estou enfrentando esse momento da enfermidade de minha 
mãe, as experiências vividas estão sendo as mais difíceis, mas é muito 
bom saber que o amor de Deus é maior do que tudo o que está se 
apresentando. Temos a vontade de pensar que é o fim, mas até lá o 
amor de Deus já está. Esse amor nos constrange e nos faz olhar para o 
futuro com uma segurança que “excede o entendimento”. 
Onde está Deus quando estamos passando por momentos difíceis? Ele 
está bem presente, embaixo dos nossos problemas, nos sustentando e 
nos carregando nos seus braços. Deus é “o eterno e o nosso refúgio são 
os seus eternos braços” ( Deuteronômio 33:27) 
Caia nos seus braços eternos e deixe-o guiar pelos seus caminhos, deixe 
Ele ser o seu suporte quando voce pensar que não tem ninguem do seu 
lado, porque “Ele é o seu rochedo, o seu lugar forte e o seu Libertador”. 
Glórias pois a Deus por seu grande amor. 
 
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 7:00 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                                                       Pr. Aloísio Campanha 
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 

Louvamos-Te, Ó Deus -  9 HCC 
Boas-Vindas                                                        Pr. Aloísio Campanha 
Cânticos                                              Liber NY Worship & Praise Team 

Estamos Aqui Celebrar 
Aquele Que Está Feliz  

 
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 

“A PROFUNDIDADE DO AMOR DE DEUS POR NÓS” 
Dedicação de Dízimos e Ofertas                            Pr. Aloísio Campanha 
Hino Congregacional                                        Regente e Congregação 

“Deus Cuidará de Ti” – 33 HCC 
Palavras Finais                                                    Pr. Aloísio Campanha 
 
Oração Final e Benção                                          Pr. Aloísio Campanha 
Música Final                                                                               Piano 
 

HOMENAGEM ESPECIAL 
 

 “Hoje no Brasil Batista se comemora “O DIA DO PASTOR” e, 
como brasileiros que somos, não poderíamos deixar de felicitar o 
Pr. Aloísio Campanha por esse dia. Que o Senhor o abençoe 
sempre juntamente com Selma sua esposa e seus filhos 
Stephanie e Aloísio Junior que o auxilia grandemente neste 
ministério.” 

 
“Eu sou o bom Pastor, e conheço as 
minhas ovelhas, e das minhas sou 
conhecido.” 

João 10:14 
 

IGREJA BATISTA DA LIBERDADE EM NEW YORK 

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,  
*Pela diretoria da nossa igreja e membresia, 
*Pelos jovens e adolescentes de nossa igreja , 
*Pela vida de nossos aniversariantes do mês, 
* Pela comunhão entre os irmãos, 
* Pela familia Campanha neste momento de infermidade da progenitora 
da família. Que o Senhor nosso Deus lhes de força a cada um e que em 
breve possamos estar agradecendo a Ele pelo livramento. 
* Pela familia do irmão Celsino DaSilva pelo falecimento de um ente 
querido, afim de que Deus conforte o coração de todos. 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO 

Dia 06 – Aniversario de casamento – Celsino e Cecília 
Dia 08 – Scott Machado 
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.  

AGRADECIMENTO 

 Venho em meu nome e em nome de minha mãe, Yvone, agradecer pelas orações 
e pelo carinho de todos para com ela.A recuperação está sendo bastante 
tranqüila, o repouso e cuidados ainda são necessários, mas esta semana, ( a 5ª 
desde a cirurgia), ela foi autorizada a dirigir, desde que seja em locais próximos e 
não por muito tempo. Agora, estamos aguardando o efeito das enzimas 
aplicadas, as quais promoverão a renovação das partes afetadas e desgastadas 
no joelho. Mais uma vez, muito obrigada pelo amor demonstrado. 


