
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, Fátima 
Contagem/Proximo Dom    Jerusa, Sotiris, Fátima  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

MEDITAÇÃO 
 

“Lançando sobre ele toda a 
vossa ansiedade, porque ele tem 

cuidado de vós.”  
1 Pedro 5:7 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

WORKHALIC –  O STRESS PELO EXCESSO DE OCUPAÇÃO 
 
Essa expressão workhalic vale não apenas para profissionais dedicados e obsessivos, 
mas tambem para todas as pessoas que não conseguem parar de agir quando estão 
sob pressão, quando tem um problema para resolver, quando são tocadas por uma 
angústia, uma tristeza, uma ansiedade. Elas não conseguem esperar, elas não 
conseguem descansar, elas não conseguem dormir, elas ficam em constante atividade, 
ação, acão, ação!!! 
Algumas se mantem em atividade simplesmente porque não conseguem parar. Outras 
, porque acham que não devem ou porque não podem parar. Pensam que são como 
bicicleta, se parar cai. São pessoas que são movidas pela complulsão: Eu tenho que 
tomar uma providência, eu tenho que fazer alguma coisa, dizem estas pessoas. 
Workhalic é toda e qualquer pessoa que vive sob esta conpulsão de “tenho que fazer 
algo”. 
O Salmo 23 fala de recreação e descanso. Pastos verdes e aguas tranquilas. O Salmo 
127 diz que é inútil, via de regra, fazer hora extra. É inútil trabalhar muito, acordar de 
madrugada e trabalhar até tarde, porque Deus alimenta os seus filhos enquanto eles 
dormem. É difícil acreditar nestas coisas, mas é o que a Bíblia diz: Deus trabalha no 
turno da noite. 
O sábio nos diz que  “somente um homem muito tolo, tão tolo que nem consegue 
encontrar o caminho de casa, se esgota de tanto trabalhar”. (Provérbios 10:15). Esse 
sábio vivia muito bem. 
A receita de Deus para pessoas sob pressão é relax, não necessariamente ação. Se 
voce esta sob pressão, em alguns momentos a coisa mais espiritual a fazer é ir para 
casa dormir, descansar e acreditar na providência de Deus como nos orienta o 
salmista: “descansa no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração” (Salmo 37:5) 
Não sei quantos tem esta ousadia, mas em alguns momentos da vida, a melhor coisa 
que a gente tem a fazer é aproveitar os pastos verdes e as aguas tranquilas que Deus 
nos oferece. Repousar, cessar toda a atividade, jogar fora a compulsão de ter que fazer 
alguma coisa para que a situação seja resolvida e saber que “Deus cavlaga nas alturas 
a favor daqueles que o buscam”. Mas tem um detalhe importante aqui – temos que 
“buscá-lo enquanto Ele está perto, buscá-lo enquanto Ele se faz achar”. (Isaias 55:6) 
Voce tem se tornado um workaholic ou procurado a direção do Senhor ultimamente? 
Que ele 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 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.” 

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 
Boas-Vindas                                                        Pr. Aloísio Campanha 
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 
 

Digno É O Cordeiro – 128 HCC 
 
Celebração da Ceia Memorial                                 Pr. Aloísio Campanha 
Cânticos                                              Liber NY Worship & Praise Team 
 

Ao Que Está Assentado 
A Vitória 

A Vitória Do Senhor 
 
 
Palavra sobre a Campanha de 2009                       Pr. Aloísio Campanha 
Mensagem                                                           Pr. Aloísio Campanha 
 

Workaholic Causa #2 do Stress 
 

Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 
 

Crer e Observar- 465 HCC 
 
Dedicação de Dízimos e Ofertas                             Pr. Aloísio Campanha 
 

“Educa a criança no caminho em que deve andar; e até quando 
envelhecer não se desviará dele.” Pro. 22:6 

 
Dedicação Infantil                  Bryan Lucca           Pr. Aloísio Campanha 
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,  
*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, 
 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE AGOSTO 

Dia 12 – Princesa Manuel 
Dia 19 -  Carlota Custodio 
Dia 30 - Sofia de Oliveira 
 

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 
Voce é nosso  convidado a participar desta maior  Escola de todos os 

tempos porque ela é Biblica e Dominical e, acontece todos os domingos 
às 5:00PM. 

 
INFORMAÇÃO 

Se voce deseja entrar em contato com o Pr. Dominic Jacob o 
e-mail dele é jacobfamily5@gmail.com 

 
VEM AÍ O NOSSO JANTAR TROPICAL 

Dia – 29 de agosto de 2009  
Hora – 7:00 PM 

“Ore pela programação, colabore com os organizadores  e 
convide cinco amigos a participar.” 


