
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 Siqueira                   Kevin Siqueira                   
Projeção            Anthony Soares               Anthony Soares 
Recepção            João R. Soares            João R.  Soares 
Contagem/Hoje                   Jerusa, Sotiris, Fatima 
Contagem/Proximo Dom    Jerusa, Sotiris, Fatima  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

PARA SUA MEDITAÇÃO 
“Mulher virtuosa quem a achará? O seu valor muito excede ao de 

rubis”. Provérbios 31:10 
 

Deus fez a mulher 
com uma força especial. 
Não a força que domina, 
mas uma que influência; 
não a força que oprime, 
mas uma que persevera; 
não a força que submete, 

mas uma que suporta. 
Roy Lessin 

 
08 de março “Dia Internacional da Mulher” 

 
 

       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
MORRENDO PARA VIVER  

   
  "A vida não foi criada para terminar na morte, mas   para transformar através da 

morte".  
A morte não era o projeto original de Deus. Ela veio como consequência da 

desobediência humana.  
Perder não é uma palavra bem-vinda no nosso cardápio existencial. Morte significa 
perda, separação, ruptura, não concretização dos sonhos, não poder abraçar mais, 
saudade.  Ganhar sempre é bom. Significa celebração, alegria, vitória. Mas até que 

ponto é bom perder para ganhar, até que ponto nós podemos entender que morrendo 
é que vamos adquirir vida?  

Quando Cristo veio a este mundo, Ele ensinou princípios totalmente contrários ao que o 
mundo da época queria. Eles pensavam que a vida estava na existência da nação de 
Israel, livre do domínio romano. E Cristo ensinou que o importante era caminhar a 
segunda milha, e também oferecer o outro lado da face, o que chocou o mundo da 

época e também nos choca hoje. Ou seja,  o viver está dentro do ordinário, mas o que 
Cristo queria ensinar está dentro do extraordinário.  

Vivemos em uma sociedade que não aceita derrotas, e por não aceitar, não aprende 
através das perdas. Como resultado, perder para ganhar, fica fora da esfera de 

aceitação racional, morrer para viver então, é fora de cogitação.  
Mas a grande verdade é que através das perdas nos tornamos melhores. Diz o ditado 

que "somos como um pacotinho de chá: seremos conhecidos quando somos jogados na 
água quente".  

 É quando morremos com os nossos desejos que mostraremos o sabor que temos. É 
quando temos em mente que os castelos são de areia, podem ser tragados pelas 

águas, mas o arquiteto é eterno. É quando entendemos que os acidentes acontecem, 
mas o médico da vida está presente, é quando nos conscientizamos que o choro pode 

durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. (Salmo 30:5)  
A partir deste momento,  abriremos mão daquilo que achamos importante, e 

começaremos a pensar como Paulo: Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro 
(Filipenses 1:21). Ou seja, é muito bom ganhar, mas na vida é preciso perder para 
ganhar, é preciso morrer para viver. Foi isso que o nosso referencial de vida fez: 

Morreu em nosso lugar para que através deste ato, eu e você tivéssemos vida, e vida 
que vale a pena ser vivida.  

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 
 
 

New York, 07 de março de 2010 – Ano VII – Nº 10  
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  

Cânticos de Abertura                                                   Grupo de Louvor 
 

A Paz Do Senhor 
Aquele Que Está Feliz 

 
Oração Inicial                                                            Pollyanna Soares 
 
Boas-Vindas                                                        Pr. Aloísio Campanha 
 
Avisos                                                                 Pr. Aloísio Campanha 
 
Dedicação de Dízimos e Ofertas                             Pr. Aloísio Campanha 
 
Música Instrumental                                                     Caroline Soares 
 
Mensagem                                                           Pr. Aloísio Campanha 
 

Morrendo Para Viver 
 

Celebração da Ceia Memorial                                 Pr. Aloísio Campanha 
 
Cântico                                                                      Grupo de Louvor 
 

Alto Preço 
 

Hino Congregacional                             Grupo de Louvor e Congregação 
 

Já Refulge A Glória Eterna De Jesus -153 HCC 
 

Oração Final e Benção                                          Pr. Aloísio Campanha 
 
Música Final                                                                     Instrumental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

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, 
*Pelos nossos visitantes, 
* Pela comunhão entre os irmãos, 
*Pelo Haiti, Chile e por toda situação ali existente . 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO 

DIA 14 – Maria Rafaela Rodriguez 
DIA 17 – Jerusa & João Rubens – Casamento 
DIA 18 – Jerusa Pinto Soares 

                            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. 
Nossas reuniões tem sido grandemente abençoadoras.  
Também todas as quartas-feiras à partir da 8:00PM. Os nossos 
grupos tem aumentado a cada semana junte-se a nós. 
 

DESTAQUE: UM MÊS PARA VIVER  
 

Estamos já na quarta semana da série de lições que serão ministradas 
em nossos Cultos e também na Escola Biblica Dominical sobre o tema 
em questão. Convidamos você  a participar destes estudos. Não 
devemos perder a oportunidade que Deus nos está dando para 
aprendermos um pouco mais a vivermos na dependência dele. 30 dias 
pode parecer pouco ou muito depende do relacionamento que  você   
tem com Senhor. Você está preparado para viver somente este tempo 
ou seja 30 dias? 


