
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            Aloisio Campanha             Aloisio Campanha 
Som                                      Kevin Siqueira                   Kevin Siqueira              
Projeção            Anthony Soares                Anthony Soares               
Recepção            Pollyanna Soares            Pollyanna Soares              
Contagem/Hoje                   Jerusa, Fatima, Sotiris 
Contagem/Proximo Dom    Jerusa, Sotiris, Fatima   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 

Para sua meditação hoje 
 

“Os passos de um homem bom são 
confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu 

caminho.” 

Salmos 37:23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

QUINTA AVENIDA  
CAMINHAR NA MODA X O MODO DE CAMINHAR 

 
De acordo com a Wikipédia, a Quinta Avenida, é uma avenida extremamente movimentada 
de Manhattan, em New York. Vai desde Midtown até ao Central Park, e devido as 
propriedades caras de particularidades e mansões históricas que possui em toda a sua 
extensão, é um símbolo de riqueza de New York. É uma das melhores ruas para fazer 
compras no mundo, mas também uma das mais caras. Foi fundada por Joseph Winston 
Herbert Hopkins, e é a avenida que divide as ruas de leste e oeste de Manhattan. É uma 
avenida  de apenas um sentido, por onde passam desfiles dos mais variados. Cenário de 
vários filmes, na década de 20 foi cenário da novela “A Idade da Inocência”de Edith Warton 
que descrevia a elite social de 1870 e a aristocracia de New York. Muitos locais notáveis e 
edificios famosos estão situados ao longo da Quinta Avenida. 
Na nossa experiência emocional, todos nós temos a nossa “Quinta  Avenida”, que vai desde o 
dia em que nascemos, até hoje, com particularidades jamais vistas em outro ser humano. 
Nutrimos amizades, que mostram o quanto somos ricos, e pagamos o preço que for pela 
manutenção das mesmas, e isso é bom. Ter amigos é uma das melhores coisas do mundo, 
porque diz a Bíblia “Em todo o tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão”.  
Mas também temos sentimentos que são divisores em nossas vidas, coisas que guardamos 
no nosso interior que, quando vem à tona, nos alegram ou nos entristecem, nos fazem sorrir 
ou chorar, nos fazem amar mais ou continuar odiando. Como na Quinta Avenida, isso é muito 
caro e quantas vezes achamos que isso é um glamour, porque estamos pagando um preço 
caro por estar caminhando por um via cara. Às vezes pensamos que todos são assim e agem 
assim, então por que ser diferente, perguntamos a nós mesmos. Mas a verdade é que se isso 
não for tratado, o corpo sofre, e pode enfermar-se, são as chamadas doenças 
psicosomáticas.  E o tratamento para isso é procurar viver em paz com todos e tratar o seu 
semelhante como ele gostaria de ser tratado. É como na Quinta Avenida, ter sentimentos 
notáveis ao longo da nossa vida. 
Temos também em nossa existência o lado espiritual que identifica-se com a Quinta Avenida. 
Muitas pessoas vão à referida rua fazer compras para preeencher um vazio que têm na alma, 
e a compra compulsiva, pensam elas, é o remédio que alivia esse vazio. Mas a verdade é que 
esse vazio é do tamanho de Deus, então só Ele pode preencher esse vazio.  Uma decisão de 
seguir os seus mandamentos vai ser um divisor que trará bênçãos em sua vida. A paz que 
excede o entendimento, a alegria que renova a força e a esperança que é o combustível da 
existência vão estar na prateleira da sua Quinta Avenida, e o que é melhor, tudo de graça, 
porque o preço já foi pago há muito tempo atrás, por Jesus,  em uma cruz. Vale a pena 
tomar essa decisão. 
 
 
Que Deus nos abençoe. 
 
Forte abraço; 
 

Pr. Aloísio Campanha 

 
ATIVIDADES PERMANENTES 

 
Escola Bíblica Dominical – 05:30 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 
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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                                                                   Instrumental 
Oração Inicial                                                       Pr. Aloísio Campanha 
Cântico                                                Liber NY Worship & Praise Team 
 

Cantam Anjos Harmonias - 96 HCC 
 

Boas-Vindas                                                        Pr. Aloísio Campanha 
Música Especial                                                            Pollyana Soares 
 

Quem é o Menino? 
 

 
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           
Música Especial                                                                           Piano 
Oração de Gratidão e Consagração                               
Cânticos                                              Liber NY Worship & Praise Team 
 

Meu Coração Transborda de Amor 
Mente e Coração 

Jesus Cristo Mudou Meu Viver 
 

Mensagem                                                           Pr. Aloísio Campanha 
 

Quinta Avenida: Caminhar Na Moda X O Modo De Caminhar 
 

Palavras Finais                                                     Pr. Aloísio Campanha 
Oração Final e Benção                                          Pr. Aloísio Campanha  
Música Final                                                                    Instrumental 

 
Worship & Praise Team: 

M.M. Jocilene Malas (piano e vocal), 
 Caroline Soares (guitarra e piano), 

João Rubens Soares (vocal)  
Pollyanna Soares (vocal)  
Kissila Vieira (Especial) 
Victor Chicri (especial) 

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 sua saúde.  
*Por  Hannah, filhinha do Pr. David e de Ronize Paszkiewicz,   
*Pela saúde de nosso irmão Manuel Cunha e irmã Jerusa Soares,  
*Pelo jovem Daniel Carlos Baptista (exército americano no Iraque), 
*Pelo Ozéias um dos nossos visitantes e seu lar. 
*Pela diretoria da nossa igreja e membresia 
*Pelos jovens e adolescentes de nossa igreja  
*Pela vida de nossos aniversariantes do mês 
*Pelo novo Presidente desta Nação 
*Pelo saúde do pai do irmão Alberto Siqueira 
* Oremos por nosso irmãos e amigos brasileiros de 
alguns estados do Brasil que estão sofrendo com as enchentes e 
decorrente disso, enormes perdas em suas vidas. 
 

              ANIVERSARIANTES DO MÊS DE DEZEMBRO 
 
Dia 04 – Stephanie Machado 
Dia 14 – Solenir Machado (hoje) 
Dia 14 – Joao Rubens Alves Soares (hoje) 
Dia 31 – Sotiris Malas 

CANTATA DE NATAL 

Estaremos participando da cantata de Natal juntamente com a Igreja de 
New Jersey 
 
CALENDÁRIO DE ENSAIOS GERAIS E APRESENTAÇÕES 
20 de dezembro, 8:00 PM - ENSAIO GERAL 
22 de dezembro, 7:30 PM - ENSAIO GERAL 
25 de dezembro, 7:00 PM - PIBLP DE NEW JERSEY 
28 de dezembro, 7:00 PM - IGREJA BATISTA DA LIBERDADE 

QUARTA-FEIRA  
 

Participe conosco deste encontro semanal onde temos a oportunidade 
de glorificarmos nosso Deus, agradecer as bênçãos derramadas sobre 

nós, intercedermos uns pelos outros e pedirmos a Ele que nos ajude em 
nossas dificuldades. O horário 8:00PM. 


