
 

 

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 Chan                   Kevin Chan             
Projeção            Anthony Soares                Anthony Soares               
Recepção            Pollyanna Soares João Rubens Soares           
Contagem/Hoje                   Jerusa, Sotiris, Fátima 
Contagem/Proximo Dom    Jerusa, Sotiris, Fátima  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

MEDITAÇÃO 
 
“E invoca-me no dia da angústia; eu 
te livrarei, e tu me glorificarás.” 

Salmos 50:15 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONDE ESTÁ VOCE MEU IRMÃO? 
Genesis 33 

 
Esaú era um homem com H maiúsculo. Ele era rude, musculoso, forte, impulsivo, 
competitivo, impetuoso – como uma máquina. 
Quando era jovem, eu imagino que não levava desaforo para casa. Talvez era 
acostumado a viver de uma maneira que a adrelania estivesse na flor da pele, pois era 
caçador e isso implicava em senso de gratificação muito grande para ele, como uma 
alto-indulgência. 
Ter o favoritismo do pai não mudava o seu comportamento, mas Esaú tinha um 
problema muito sério – seu irmão Jacó. 
“Meu irmão arruinou minha vida”, talvez Esaú estivesse pensando assim. “E ele vai 
pagar por tudo isso”. 
A dimensão mais destrutiva deste conflito foi quando Jacó fugiu para Harã sem nehum 
diálogo com Esaú: não explicou, não confessou, não tomou nenhuma resolução. Então 
a batalha entre os dois cresceu silenciosamente por vinte anos.A discórida agravou nos 
corações – Esaú pensava em uma revanche e esmagar seu irmão e Jacó estava com 
medo da reação do irmão. 
O encontro se deu vinte anos mais tarde e Jacó preparou-se para este momento com 
vários planos. Ofereceria presentes a Esaú para tentar amolecê-lo e amenizar a fúria 
do irmão, e isto na minha opinião foi uma conta alta para Jacó e totalmente 
desnecessária. 
O perdão foi liberado por Esaú  sem nada em troca. As palavras de Esaú revelam todo 
o episódio: “Eu tenho muito meu irmão, mantenha o que voce tem para voce mesmo.” 
A imagem desses dois homens crescidos abraçando e consolando-se mutuamente é 
uma das mais poderosas da Bíblia. É, na verdade, um eco da imagem do filho pródigo 
em pé, culpado, e seu pai correndo na direção dele para abraça-lo. É a imagem do 
nosso Pai Celestial fazendo a mesma coisa por nós. 
O perdão liberado por Esaú não foi de qualquer maneira. Ele não era arrogante, não 
estava requerendo que Jacó verbalmente revisse suas transgressóes contra ele e 
enumerasse todas e pedisse perdão uma por uma, gemendo como sinal de 
arrependimento. Na sua ânsia por perdoar, Esaú correu, ele abraçou, e ele chorou. 
Vinte anos de apreensão e medo estavam sendo apagados naquele momento incrível. 
Todos nós temos um problema e não temos que esperar vinte anos por este momento 
incrível na nossa vida, quem sabe se corrermos, abraçarmos e chorarmos juntos 
alcançaremos o melhor presente que podemos oferecer a nós mesmos: a paz que 
excede o entendimento. 
Que Deus nos ensine a perdoar a nós mesmos e ao nosso próximo. 

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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www.LiberdadeNY.org 

  “Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há 
liberdade.” 
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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 
Boas-Vindas                                                                Pr. Aloísio Campanha 
Cânticos                                                    Liber NY Worship & Praise Team 

 
Faz Um Milagre Em Mim 

Preciso de Ti 
Deus Fará Um Caminho 

 
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 
ONDE ESTÁ VOCE MEU IRMÃO? 

 
Dedicação de Dízimos e Ofertas                                Pr. Aloísio Campanha 
Palavras Finais                                                            Pr. Aloísio Campanha 
Oração Final e Benção                                               Pr. Aloísio Campanha 
Música Final                                                                                         Piano 
 

FORMANDOS 2009- CONGRATULATIONS 
 
 
Leonardo Machado  

 Ross University – School of Medicine  
05 de junho 

 
Caroline Pinto Soares 

Frank Sinatra School of the Arts  
26 de junho 

 
Outras etapas virão na vida de vocês mas, que 
em todas tenham em mente que foi o Senhor 

quem fez estas coisas acontecerem. 
 

 
 

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 29 – 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.  


