
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 
Contagem/Proximo Dom    Jerusa, Sotiris  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

PARA SUA MEDITAÇÃO 
 

“Porém, se vos parece mal aos 
vossos olhos servir ao Senhor, 
escolhei hoje a quem sirvais; se aos 
deuses a quem serviram vossos 
pais, que estavam além do rio, ou 
aos deuses dos amorreus, em cuja 
terra habitais; porém eu e a 
minha casa serviremos ao 
Senhor.” 
 
 

Josué 24:15 
 

 
 

       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
O JOGO DE NOSSA VIDA 

 
Todos nós sabemos que o apito do árbitro de um jogo determina o resultado do 
mesmo, que pode ser a vitória de um, a derrota ou o empate. 
A cultura americana não convive muito com a idéia de um jogo terminar empatado, 
tem que ter um vencedor. Então sempre tem um “overtime”, um “extra inning” ou uma 
maneira de decidir o jogo. 
No jogo da vida é a mesma coisa. Tem que saber quem é o vencedor, porque em 
algum dia o apito final vai ser dado. 
Como em todos os esportes, enquanto há tempo de jogo, tudo pode acontecer. 
Quantos de nós já presenciamos ou assistimos pela televisão coisa que pensávamos 
que não eram possíveis de acontecer e aconteceram. 
A maneira de como decidimos se estamos a caminho da vitória ou da derrota, e como 
estamos posicionados  dentro do campo existencial. 
A tática , os treinamentos e o treinador exercem papeis fundamentais para que nos 
tornemos vrncedores naquilo que escolhemos, Mas é fato que não podemos jogar dos 
dois lados, senão seríamos eternos perdedores ou vencedores. 
A pergunta que soa em nossas mentes talvez seja essa: Será que estou com a tática 
certa? Será que estou treinando corretamente? O meu técnico é bom de verdade? Será 
que serei vencedor desta maneira? Se isso soa em seu coração você precisa ter certeza 
de suas escolhas. 
A palavra de Deus nos diz que se pensamos nas coisas que são do alto, praticamos as 
coisas que são do alto, nós já somos vencedores. Também nos diz de um técnico que 
já jogou e sabe muito bem nos treinar quando Ele diz (de forma parafraseada): “O 
jogo vai ser difícil, mas não desanime porque Eu venci e você também pode ser 
vencedor”. 
A grande questão é que no jogo da vida queremos jogar dos doiss lados. Mas o técnico 
é exigent e Ele nos diz: ”Quem comigo não ajunta, espalha. “Porque você não é quente 
e nem frio, não vai jogar”. “Quem não é por mim, está jogando no time do adversário. 
Veja só, é questão de posicionamento. 
E quando chegar o apito final, tem que se saber quem é o vencedor. Neste dia não vai 
ter “overtime”, “extra inning” ou qualquer outra coisa senão o veredito. 
Se você tivesse apenas 30 dias para viver continuaria a jogar no mesmo time que está 
jogando? Lembre-se que as suas escolhas de hoje determinarão se você vai celebrar 
eternamente ou chorar a derrota pelo  resto de sua existência.  
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  

Hino de Abertura                                                        Grupo de Louvor 
 

Cristo Me Amou E Me Livrou  - 462 HCC 
 

Oração Inicial                                                              Princesa Manuel 
 
Boas-Vindas                                                        Pr. Aloísio Campanha 
 
Avisos                                                                 Pr. Aloísio Campanha 
 
Dedicação de Dízimos e Ofertas                             Pr. Aloísio Campanha 
 
Hino Congregacional                                        Regente e Congregação 

 
Tu És Fiel, Senhor - 25 HCC 

 
Campanha de 2010                                              Pr. Aloísio Campanha 
 
“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 
 
Cânticos                                                                    Grupo de Louvor 
 

Do Senhor É A Glória 
Declaramos 

 
Mensagem                                                           Pr. Aloísio Campanha 
 

30 DIAS PARA VIVER – QUANDO O FIM DO JOGO É APENAS O 
COMEÇO 

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 12 – 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  
 

Chegamos ao fim de nossa jornada sob o tema “Um Mes Para Viver”, 
estudos  de grandes lições para a nossa vida cristã. 
Aqueles que tiveram  o privilégio de participar com certeza aprenderam 
e puderam crescer espiritualmente.Também tiveram a oportunidade de 
rever alguns conceitos que  não estavam de acordo  com o que Deus 
requer de cada um de nós e, a partir de agora vão poder agir de forma 
diferente e melhor. 
Você que não participou ainda tem sua chance. Leia o livro faça as lições 
indicadas e procure praticar no seu dia a dia e certamente você irá 
escolher o melhor time. 


