
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.x 

ESCALA DE SERVIÇO 

Domingo                 Hoje                 Próximo  
Dirigente do Culto            Pr. Aloisio Campanha   Pr. Aloisio Campanha         
Som                                           Kevin Squeira                  Kevin  Chan                  
Projeção            Anthony Soares                Anthony Soares 
Recepção              João R. Soares                João R. Soares                    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

RESPOSTA DO MES DE FEVEREIRO 
 

Voce se lembra qual o titulo da mensagem de domingo? O Dinheiro e a minha vida 
Qual é a raiz de todos os males? dinheiro 
Complete... 

O dinheiro só tem propósito quando o ganhamos honestamente e o usamos oara fins 
que.glorificam a Deus e abencoam o proximo II Timoteo 6-17 a 19  

Voce se lembra quais o tipos de relacionamento que aprendemos ?amigavel analitico 
expressivo e lider 
O que é um talento? Habilidade Natural 
Pensando na Mordomia dos Talentos, quais foram as razões que levaram o servo que 
recebeu 1 talento a escondê-lo? 

Nao valorizou o que recebeu 
Nao achou lugar para usa-lo 
Tinha visao errado do Senhor 
Prefiriu a neutralidade  

Por que Deus  dá  mais talento a uma pessoa do que a uma outra? 
Ele nos conhece e sabe que temos capacidade de cumprir com as resposnabilidades que ele 
nos da 

Por que os talentos são distribuidos? serem cultivados 
 

 
 

 
     

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

A ALMA DE UMA MULHER 
 
No próximo dia 8 de março comemora-se no mundo o Dia Internacional da 
Mulher. Um reconhecimento digno a todas que fazem e tornam este mundo 
melhor. O que significa ser uma mulher hoje em dia? Como é alma de uma 
mulher?  
A alma feminina é delicada. As mulheres, queiram ou não, tem o poder do 
cuidado. A alma feminina é delicada porque torna tudo muito cuidadoso. Antes, 
cuidavam das casas e do que havia dentro da mesma, hoje elas tem a opção de 
cuidar de sei própria. 
A alma femininba é leve. Onde quer que estejam as mulheres, elas gostam de 
leveza. Sejam em que ambiente estejam as mulheres elas o tornam leve, não a 
leveza das coisas materiais, mas das situações que vivem. Penso que uma mulher 
feliz é uma mulher que é leve, que vive leve, como uma folha que cai 
lentmanerte de uma árvore alta. 
A alma feminina é aberta. É como um livro que voce para um pouco de ler, e 
depois continua com todo o enstusiasmo.  A alma feminina é aberta porque é 
espontânea. As mulheres estão sempre abertas para serem atenciosas, para 
conversar sobre tudo o que sabem, para rirem da vida. 
A alma feminina é forte. As mulheres enfrentam as dores diferente dos homens. 
As mulheres se deixam calejar, engolem seco, mas com toda a delicadeza, 
sentam e choram por aquilo que as faz sofrer. Mas sempre tem algo mais que faz 
a mulher levantar, de maneira ainda mais delicada e continuar. Por isso a alma 
feminina é forte. 
O que faz uma mulher ser diferente é a maneira que fazem suas escolhas. Se 
antes eram os maridos e os pais que as maltratavam, hoje elas estão decididas a 
não ser tão cruel com elas mesmas, tornando-se independentes e conquistando 
cada vez mais pela capacidade que tem, e isso torna a alma de uma mulher uma 
coisa única. 
Por isso eu penso que Jesus que já sabia das características da alma de uma 
mulher, depois de ressurreto se apresentou a elas que são delicadas, leves, 
abertas e fortes e as pediu que anunciasse aos irmãos da Galiléia que Ele está 
vivo. 
Todo dia é dia de uma mulher, porque todos os dias elas  vivem com as 
características que alimentam a alma de cada uma delas. Por isso o nosso muito 
borigado como marido, pai, filho, amigo e pastor. 
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 8:00 pm 
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês 
Assembléia Geral–Todo 2º domingo do mês às 4:30 pm 
 
 
 
 
 
 
 

 
New York 06 de março 2011 – Ano VIII Nº10 
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  

ABERTURA 
Hino Congregacional                                      Worship & Praise Team 

 
A Deus Demos Glória - 228 HCC 
LETRA: Fanny Jane Crosby, 1875 

 
Oração Inicial                                                    Pr. Aloísio Campanha 
Boas-Vindas                                             Pr. Aloísio Campanha 
Avisos                                                     Pr. Aloísio Campanha 
 

DEDICAÇÃO DE BENS E VIDAS 
 

Dedicação de Dízimos e Ofertas                   Pr. Aloísio Campanha 
Música Instrumental                     Jocilene Ayres Malas - Piano 
Oração de Gratidão e Dedicação          
Campanha de 2011             Pr. Aloísio Campanha 

 
LOUVOR & ADORAÇÃO ATRAVÉS DE MÚSICAS 

 
Cânticos                                                   Worship & Praise Team 

 
Do Senhor É A Glória - Jocilene Ayres Malas 
O Espírito De Deus Está Aqui - Alda Célia 

Nossa Herança - Ludmila Ferber 
Faz-Nos Um - Carol Cymbala 

 
 

MEDITAÇÃO NA PALAVRA 
 

Mensagem                                 Pr. Aloísio Campanha 
 

A ALMA DE UMA MULHER 
 

Celebração Ceia Memorial                                     Pr. Aloísio Campanha 
 

DESPEDIDA DO MOMENTO DE CULTO 
 

Palavra Final            Pr. Aloísio Campanha 
Oração Final e Benção                               Pr. Aloísio Campanha 
Música Final          Jocilene Ayres Malas  - Piano 
 
 
 
 
 
 

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 ,  
*Pelos nossos visitantes, 
*Pela familia Lacerda tendo em vista o falecimento de Norma, 
*Pela saúde de  Richard Rodriguez esposo de Rosilene e por toda 
família, 
*Pelos novos convertidos... 
 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO 
DIA 12 – Maria Rafaela Rodriguez 
DIA 17 – Jerusa & João Rubens – Casamento 
DIA 18 – Jerusa Pinto Soares 
 

ORAI SEM CESSAR 
Na segunda semana do mês de março, estaremos 

realizando diariamente a parceria de oração. Procure já o 
seu parceiro e vamos investir nesta atividade. Nossa 

experiência é que Deus tem feito maravilhas quando os 
nossos joelhos se dobram. Não perca a oportunidade, 

gaste o seu tempo em algo que será de grande benefício 
para voce e também para igreja. 

 
 

 
 ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL 

 
Gostariamos que voce marcasse em sua agenda para 2011 todos os 

domingos às 5:00PM sua participacao em nossa Escola Biblica Dominical. 
Deus determina tempo para tudo conforme Eclesiaste 3:1 TUDO tem o 

seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito 
debaixo do céu. Peça a Ele que lhe de este tempo que com certeza vai 

ser de crescimento para sua vida spiritual 
Venha conhecer um pouco os ensinamentos de Tiago. 


