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

 
PARA MEDITAR 

“E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; e 
não haverá mais morte, nem pranto, nem 
clamor, nem dor; porque já as primeiras coisas 
são passadas.” 

Apocalipse 22:4 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
JESUS CHOROU – JOÃO 11:35 

 
As lágrimas falam. Elas são a linguagem da alma, a voz silenciosa do coração. 
Dialogar com a alma de alguem é ouvir e compreender a voz do seu coração. 
Nosso ser se revela completamente quando deixamos o coração falar. Portanto, 
lágrimas e silêncio fazem parte da linguagem da alma. São palavras não 
pronunciadas, mas que dizem muito de nós. 
O choro é sempre a exteriorização de um estado da alma. Tanto pode ser 
expressão de profunda alegria, como de uma grande tristeza. As lágrimas são 
assim, uma linguagem da alma, e muitas vezes, são sinalizadores de um limite 
que não deve ser ultrapassado. Algumas vezes elas são um grito de nossa 
agonia, em outras ocasiões, pode ser o sorriso que não passa pelos lábios, pois 
começam e terminam no coração. 
São muitas as lágrimas que derramamos em nossa exitência. Lágrimas de 
rejeição, de saudades, de frustação, de alegria, de sofrimento, lágrimas 
silenciosas. Não importa os nomes que a elas se deem, são lágrimas. Elas são a 
linguagem da nossa alma, falam por si mesmas. 
Algumas lágrimas são momentâneas, são as circustanciais, duram pouco tempo. 
Geralmente elas nascem por causa de um desapontamento ou surpresa 
desagradável, mas desaparecem logo ao primeiro sinal de superação. Outras há 
que são mais persistentes. São aquelas lágrimas frutos de um sofrimento 
demorado, mais profundo. São aquelas do luto, da enfermidade, da separação 
brusca, das injustiças e das fatalidades. 
Existem tambem as lágrimas silenciosas, derramadas dentro do peito, nunca 
chegam aos olhos, mas estão gotejando dentro da gente, encharcando a alma e o 
coração. Mesmo silenciosas, fazem um grande barulho dentro da gente. 
Diante das lágrimas homens e mulheres agem diferentemente. O mundo dos 
homens é mais pragmático, factual. As mulheres são mais subjetivas, para elas o 
sucesso não tem a ver com resultados, antes, com o coração. 
Seja qual for o tipo de lágrima que voce está derramando, elas são uma 
exteriorização de um sentimento e quero lhe dizer que Jesus está chorando com 
voce, porque ele conhece a sua dor, e a sua dor é a dEle tambem. 

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

Não Tenhas Sobre Ti  
Faz Um Milagre Em Mim 

 
Mensagem                                        Pr. Aloísio Campanha 
 

As Lágrimas Que Curam 
 

Dedicação de Dízimos e Ofertas          Pr. Aloísio Campanha 
Palavras Finais                                  Pr. Aloísio Campanha 
Oração Final e Benção                       Pr. Aloísio Campanha 
Assembléia Ordinária                         Pr. Aloísio Campanha 
Hino Congregacional                      Regente e Congregação 
 

Como Agradecer A  Jesus? -  422 HCC 
 
Oração de Encerramento                   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, Gregory 
Machado, Kevin Chan, Lecir Siqueira, Pollyanna Soares e  
Stephanie Machado   
 
 
 
 
 
 
 
 

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 OUTUBRO 
 

Dia 05 – Luiz Mauro Machado 
Dia 18 – Aniversário da Igreja 
Dia 22 – Stephanie Campanha 
 

 
TEMPO 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.  
 
 

DIAS 31/10 E 01 DE NOVEMBRO COMEMORAÇÃO DOS 
5 ANOS DA LIBER/NY 

 
“Que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios  

que me tem feito?” Salmo 116:12 
 
Todos nós devemos participar das Programações de Gratidão a Deus por 
bênçãos que ele tem derramado neste 5 anos  sobre  nossa igreja.  
Este tambem é um momento de doação a Deus pelos benefícios que Ele 
nos tem feito.  


