
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 

Para sua meditação hoje 
 

“Assim resplandeça a vossa luz diante dos 
homens, para que vejam as vossas boas obras 
e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus.” 

Mateus 5:16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TIMES SQUARE  
  AS LUZES QUE DISSIPAM AS TREVAS 

 
Chamado de “A Encruzilhada do Mundo”, Times Square, em New York, é o palco para 
as mais variadas comemorações na cidade. Entre as que destacam, está a bola de 
cristal que cai durante a passagem de ano, aliás, tudo a ver com o nome do local que 
significa ‘Praça do Tempo”. Se Manhattan é  considerado o centro do universo, Times 
Square é a vitrine do mundo. A energia elétrica consumida pelos letreiros luminosos, é 
o suficiente para iluminar uma cidade de um milhão de habitantes, letreiros estes, que 
são uns dos mais caros do planeta. E é interessante que todos os donos dos edifícios 
na Times Square, são obrigados a permitir a instalação desses letreiros em suas 
propriedades, para o propósito de publicidade. Nos anos 70 e 80 o local era ocupado 
por drogados, prostitutas, traficantes e vigaristas do mais alto calibre, o que acabou 
nos anos 90 com a “disneyficação” promovida pelo então prefeito Rudy Giuliane. 
Assim como estas coisas erradas que aconteciam no local, mas que eram ofuscadas 
pelas luzes , fico imaginando quantas vezes nos encontramos nesta situação, quando 
estamos diante da luz, mas com tantas trevas existenciais. Ai então precisamos tomar 
uma decisão de limpar o local com atitudes concretas, que vão nos conduzir a 
sentimentos genuínos que consequentemente vão estruturar os nossos 
relacionamentos. 
É nesse momento que a Times Square de nossa existência se torna  o palco de uma 
comemoração sadia. Alegramo-nos, sorrimos, pulamos, esmurramos o ar, gritamos de 
contentamento, principalmente quando a “bola” cai do egoísmo para o altruísmo, do 
chorar para o alegrar, das perdas para a possiblidade de ganhar, da culpa para o 
perdão, enfim, cai de um estágio de nossa vida, onde depositamos os fracassos, as 
decepções, as tristezas como todo o fim de um ano que as coisas não andaram 
segundo o que projetamos, e vislumbramos novas perspectivas, como em todo  início 
de um novo ano. Mas eu acredito que a maior comemoração é quando saímos da 
morte para a vida. Nós nos encontrávamos perdidos, mortos em nossos delitos, 
cercados por luzes, mas com a escuridão dentro de nós, e quando encontramos a luz 
de Deus que esclarece, que ilumina, que direciona, que responde as nossas questões  
vivenciais, e preenche o vazio da nossa existência, isso tem que ser comemorado 
vivendo uma vida plena, permitindo a cada dia, como os donos dos prédios, que essa 
luz seja instalada no nosso coração, para que ela seja refletida, e brilhe diante dos 
homens, e  consequentemente possa ser a vitrine do mundo. 
Luz é clareza, é referência, é segurança, é direção, e é isso que dissipa as trevas. Que 
Deus ilumine o seu coração para encontrar na Times Square de sua existência a 
verdadeira luz deste Natal – Jesus. 
Que o Senhor 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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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  

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

 
Pequena Vila de Belém - 98 HCC 

 
Boas-Vindas                                                        Pr. Aloísio Campanha 
Hino Congregacional                                        Regente e Congregação 
 

Surgem Anjos Proclamando - 104 HCC 
 
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 
 

Seja Engrandecido 
Bendito Seja Deus 

 
Mensagem                                                           Pr. Aloísio Campanha 
 

TIMES SQUARE  
  AS LUZES QUE DISSIPAM AS TREVAS 

Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 
 

Brilha No Meio Do Teu Viver - 488 HCC 
 

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)  

 

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 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 
*Pela Família  Siqueira devido a perda de um dos seus 
componentes afim de que teham o conforto do Senhor. 
* 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  
Dia 14 – Joao Rubens Alves Soares  
Dia 31 – Sotiris Malas 

CANTATA DE NATAL 

No próximo domingo, 28 de dezembro às 7:00PM será apresentado em 
nossa igreja a cantata “Vinde e Adoremos”junto com a PIB de New 
Jersey. Não deixe de convidar seus parentes e amigos para celebrarem 
conosco o aniversário de nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo. Ele é o 
verdadeiro presente do Natal. 
 
CALENDÁRIO DE ENSAIOS GERAIS E APRESENTAÇÕES 
22 de dezembro, 7:30 PM - ENSAIO GERAL 
25 de dezembro, 7:00 PM - PIBLP DE NEW JERSEY 
 

QUARTA-FEIRA  
 

Devido as programações de encerramento do ano de 2008, 
retornaremos às nossas reuniões no dia 07 de janeiro de 2009. 


