
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               João R. Soares             Aloisio Campanha    
Som                                      Kevin Chan                   Kevin Siqueira             
Projeção            Anthony Soares             Anthony Soares               
Recepção            Pollyanna Soares           Pollyanna Soares 
Contagem/Hoje                   Jerusa, Fátima, Sotiris 
Contagem/Proximo Dom    Jerusa, Sotiris, Fátima  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

PARA PENSAR 
 

"A qualidade da adoração no culto não se 
baseia em quantas pessoas levantam as 
mãos ou dançam, mas sim quantas 
sentem a presença de Deus".  
          (Bob RUSSELL) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EU, VOCE E OS NOSSOS  INIMIGOS – Salmo 23: 5 
 
Na medida do possível, sempre porcuramos paz. Queremos viver dias tranquilos, sem nos 
estressarmos, sem nos vermos em situações onde vamos ter que gastar muita energia com 
um problema que talvez nem é nosso. Mas como está ficando cada vez mais difícil não é 
mesmo? 
Vivemos em um mundo globalizado, onde globalizou-se tambem a violência, a desconfiança, 
a indiferença e a falta de paz. Temos mais tecnologia, mais de um outro lado temos menos 
conhecimento . Temos mais  rapidez nas comunicações  e menos relacionamentos,  temos  
mais recursos e menos atitudes. De quem é a culpa?  Do sistema que faz um “upgrade” a 
cada segundo ou será nossa de não procurar saber de onde vem as coisas que não nos 
permitem ter paz? 
Quando estamos em uma batalha é sempre bom conhecer os nossos inimigos. Quantos são, 
de onde vem, qual é a possível estratégia deles são perguntas que deveriam nortear a nossa 
vida, mas como perguntar se às vezes nem sabemos quem são os inimigos? 
Gostaria de pensar em alguns deles à luz da Bíblia para que pudessemos entender porque 
que as coisas estão indo tão bem e de repente dá uma guinada e parece que perdemos o 
rumo e o controle da situação.  
O primeiro adversário que temos é o diabo. Ele faz tudo para que percamos a paz. Se paz é 
um gomo do fruto do espírito, ele, o nosso adversário, não quer que a tenhamos para que 
não  satisfaçamos o desejo da carne, porque se andamos em espírito, não cumpriremos os 
desejos da carne e experimentaremos a paz que excede o entendimento. 
Então muitas vezes no mundo espiritual, o diabo, o nosso adversário, está “bolando” alguma 
coisa  contra mim e contra voce. E não adianta colocar a culpa na esposa (o) , nos filhos ou 
no chefe.  
O segundo adversário que temos é o mundo. Chegamos a pensar que o mundo (sistema) 
pode matar a nossa fome existencial, mas na verdade ele quer nos tragar e escravizar. Ele é 
o nosso adversário porque vai de encontro as propostas de Deus. Por isso a  Bíblia nos ensina 
a “não nos conformar com este mundo, mas transformá-lo pela renovação do nosso 
entendimento”(Romanos 12: 2).  O renovar da mente vai nos proporcionar a ferramenta 
necessária para nos deixarmos seduzir pelo mundo sistema. 
Por último temos como adversário a carne. Dentre as muitas palavras para definir carne na 
Bíblia, há uma que pode ser interpretada como natureza humana indepentende de Deus. 
Carne é o centro da nossa identidade, é o âmago do nosso ser, que quando está separado de 
Deus, está morto e não pode agradar a Deus. 
Mas além de conhecermos alguns inimigos temos que lembrar que o Bom Pastor coloca uma 
mesa diante de nós, na presença dEle, unge a nossa cabeça com óleo para que o nosso cálice 
seja transbordante. Ao invés de focalizarmos nos inimigos, devemos estender a mão para a 
mesa de Deus para que a paz dEle esteja presente no nosso coração. 
Que o Bom Pastor nos abençoe.                                                 Pr Aloisio 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 
 

New York, 06 de Setembro 2009 – Ano VI – Nº 036  
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 
 
Hino Congregacional                                        Regente e Congregação 

 
Minha Pátria Para Cristo 603 HCC 

 
Oração Pela Pátria                                                          Ana Conceição 
 
Boas-Vindas                                                          João Rubens Soares 
 
Cânticos                                              Liber NY Worship & Praise Team 
 

Como É Bom Estarmos Aqui 
Como É Doce A Comunhão 

Unidade E Diversidade 
 

Celebração da Ceia Memorial                                  Pr. Fernando Coelho 
 
Cântico                                                Liber NY Worship & Praise Team 

 
Faz-Nos Um 

 
Campanha do Ano de 2009                           MM Jocilene Ayres Malas 
 
Mensagem                                                            Pr. Fernando Coelho 
 
Dedicação de Dízimos e Ofertas                             Pr. Fernando Coelho 
 
Palavras Finais                                                               Jerusa Soares 
 
Oração Final e Benção                                          Pr. Fernando Coelho 
 
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 SETEMBRO 

Dia 04 -  Evanise Chan  
Dia 10 – Pollyanna Pinto Soares 
Dia 21 – Edesio Brasil 
Dia 29 -  Maria Lucy Scaramuzzi 
 

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.  

 
 

ESTEJAMOS ORANDO PELO NOSSO 
PAÍS 

 
Que Deus abençoe nossos familiares, 
nossos irmãos em Cristo, amigos e 
principalmente aqueles que  tem a 
responsabilidade de governar o nosso tão 
querido Brasil. 
 


