
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          Pollyanna Soares 
Contagem/Hoje                   Jerusa, Fátima, Sotiris 
Contagem/Proximo Dom    Jerusa, Sotiris, Fátima  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

PARA PENSAR 
 

"Nunca vi um cristão útil que não seja 
estudante da Bíblia. Não existem atalhos 

para a santidade." (A.W.Tozer) 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESTA DOENDO MUITO… 
 

“O Senhor é o meu pastor, porque Ele restaura a minha alma…”. Salmo 23:3 
 
Na cultura judaica, a estrutura chamada paralelismo, indica que “alma”é o 
mesmo que tudo “o que há em mim”. Alma na cultura judaica, não é uma 
expressão que diz respeito somente a mente, a vontade e emoções, mas sim a 
completude do nosso ser essencial. 
Todos nós precisamos periodicamente de restaurações nesse “homem interior”. O 
lixo emocional, psíquico, e as vezes até espiritual, se aculmula sobre nós, e 
recebe nomes, como frustação, mágoa, desânimo, desespero, cansaço, carência, 
medo , depressão e culpa. 
Quando desta viagem ao Brasil, precisei de rever alguns documentos de minha 
mãe, e revendo estes documentos fui  levado ao passado e pude ver o quanto 
errei em algumas atitudes que , com certeza, não a fez feliz naquele dia ,e teria 
um outro rumo dependendo da minha postura. Assim, sempre que tenho a 
oportunidade, tenho que rever algumas atitudes que talvez esteja dando um 
outro rumo as pessoas, e  se esse rumo não esta dentro do “guiar as aguas 
tranquilas e levar aos pastos verdes”, precisa ser trocado pela rumo da vontade 
de Deus que é boa, pefeita e agradável. 
Deus sempre quer fazer mudanças em peças que estão atrapalhando o 
funcionamento de nosso ser. Ele quer remover a culpa que colocamos em nós 
mesmos, porque quando nos culpamos e não nos perdoamos, via de regra, 
fazemos o mesmo com as pessoas que amamos e estão ao nosso redor. Deus 
quer curar a nossa amargura. Se a culpa é o resultado daquilo que fazemos, a 
amargura é o resultado dquilo que as pessoas fazem conosco. Perdoar, significa 
que eu fui perdoado, que tive minhas notas promissórias rasgadas na cruz, me 
recuso de cobrar notas de quem quer que seja, porque o único que tem direito de 
cobrar nota de alguem é Deus. 
Por isso, por mais que doa, nunca diga que voce não consegue perdoar, que voce 
não aguenta mais, mas lembre-se que voce tem um Pastor que refrigera a sua 
alma, por amor do nome dEle, e creia-me  - esse nome faz toda a diferença. 
Que Ele mesmo nos conduza de vitória em vitória. 
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 
Hino                                                    Liber NY Worship & Praise Team 

 
No Serviço Do Meu Rei 

 
 
Boas-Vindas                                                        Pr. Aloísio Campanha 
Hinos                                                   Liber NY Worship & Praise Team 

 
Cristo Me Amou E Me Livrou - 462 HCC 

Descansando No Poder De Deus - 330 HCC 
 
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 
Dedicação de Dízimos e Ofertas                             Pr. Aloísio Campanha 
Palavras Finais                                                     Pr. Aloísio Campanha 
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 

 
Brilho Celeste - 446 HCC 

 
Oração Final e Benção                                          Pr. Aloísio Campanha 
Música Final                                                                               Piano 

 
FICHA TÉCNICA 

 
Piano: 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 e seu Ministério  
*Pela diretoria da nossa igreja e membresia, 
*Pelos jovens e adolescentes e crianças 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. 

 
ESTA CHEGANDO O DIA DO NOSSO JANTAR TROPICAL 

 
 29 de agosto de 2009  

 Hora – 7:00 PM 
 

“Ore pela programação, colabore com 
os organizadores  e convide cinco 

amigos não evangélico a participar.” 


