
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aniversário Presente 
 

A vida é um dom de Deus e a maneira como a vivemos é a forma que 
presenteamos a nós mesmos, isto se aplica individual e coletivamente. 

Aniversário é a repetição do dia e do mês em que se deu determinado 
acontecimento. Num sentido mais geral, refere-se à comemoração de 
periodicidade anual de qualquer evento importante, como o nascimento de 
alguém, a morte de uma personalidade, o fim de uma ditadura ou uma 
batalha, e tambem o dia de organização de uma igreja. 

É um evento comemorado por muitos tipos de cultura ao redor do mundo. 
No Brasil, em aniversários de nascimento de uma pessoa, é comum que se 
faça uma festa e todos cantem ao aniversariante a canção "Parabéns Pra 
Você". Algumas religiões não recomendam e outras nem toleram a 
comemoração do aniversário. 

Mas hoje, nossa igreja esta tendo a oportunidade de celebrar o seu 
quarto aniversário. E como o salmista queremos dizer que “Grandes 
coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres” porque “queremos 
trazer a memória aquilo que nos dá um futuro e uma esperança”. 

É claro que teve momentos difíceis onde alguns desistiram, mas a mão do 
Senhor nos direcionou para um porto seguro onde pudéssemos tomar um 
fôlego e prosseguir confiando nas Suas promessas. 

Tambem houve momentos que pensávamos que estávamos perdendo, mas na 
verdade, estamos ganhando, porque entendemos que na vida é preciso 
entender a necessidade de  perder para ganhar.  

O nosso olhar para o passado é de gratidão, porque olhamos o presente 
com segurança e o futuro com esperança, sabendo que o mesmo Deus que 
até aqui nos conduziu, já esta lá na frente com a mão estendida para tocar 
a nossa e fazer ponte e elo entre a nossos sonhos e a realização dos 
mesmos. 

O aniversário é da Igreja, mas o presente é nosso de ter a oportunidade de 
fazer parte deste corpo e desfrutar da companhia e da comunhão um do 
outro. 

Feliz Aniversário Igreja Batista da Liberdade em New York. 

Culto de Gratidão a Deus 
4œ Aniversário da Igreja 

Batista da Liberdade 
   

Música Inicial                        Piano 
 
Oração Inicial                     Pr. Aloísio Campanha 
 
Hino Congregacional                 Regente e Congregação 

Maravilhosa Graça -  193 HCC 
Boas-Vindas           Pr. Aloísio Campanha 
 
Campanha Do Ano De 2008                                Pr. Aloísio Campanha 

 
TEMA 

“Vivendo os planos de Deus” 
DIVISA 

“Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor; 
planos de paz, e não  de mal, para vos dar um futuro e uma esperança.” 

Jeremias 29:11 
 
Hino Congregacional                                      Regente e Congregação 

Nossa Fé Jesus Contemplará - 338 HCC 
 
Dedicação de Dízimos e Ofertas                           Pr. Aloísio Campanha 
 
Oração de Gratidão e Consagração                                    
 
Cânticos               Liber NY Worship & Praise Team 

Pela Fe No Filho De Deus 
Ha Uma Unção  

Água Viva 
Apresentação do Pastor Convidado                     Pr. Aloísio Campanha 
 
Mensagem                                                              Pr. Josias Bezerra  
 
Celebração da Ceia Memorial                   Pr. Aloísio Campanha 
 
Mensagem Musical                                     M.M. Jocilene Ayres Malas 

Via Dolorosa 
Palavras Finais                    Pr. Aloísio Campanha 
 
Oração Final e Benção                                          Pr. Josias Bezerra  
 
Música Final                                                                             Piano            


