
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. 
Flávia, que Deus a abençoe ricamente é o nosso desejo. 

ESCALA DE SERVIÇO 
 

Domingo                 Hoje  Próximo  
Dirigente do Culto               Aloisio Campanha          Aloisio Campanha 
Som                                      Kevin Siqueira                   Kevin Siqueira              
Projeção            Anthony Soares                Anthony Soares               
Recepção            João Rubens Soares   João Rubens Soares              
Contagem/Hoje                   Jerusa, Fatima, Sotiris 
Contagem/Proximo Dom    Jerusa, Sotiris, Fatima  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

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 5:18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BROADWAY  X  O MAIOR ESPETÁCULO DA TERRA 
 
Uma das imagens que tenho na mente, quando criança no interior de Minas, é de uma 
característica comum das cidades da região: o jardim, a igreja e o cemitério, 
colocadaos sempre em locais estratégicos dessas referidas cidades. 
Parece que isto é o curso natural da nossa existência: Nascer que pode ser 
representado pelo jardim; o crescer pela igreja, e o morrer pelo cemitério. 
Mas uma coisa acontecia nestas cidades que tambem chamava a atenção: o circo. Era 
interessante ver um pallaço andando em pernas de pau, bem altas, e anunciando em 
alto e bom som que aquele era o dia do maior espetáculo da terra. que para aquele 
contexto era uma realidade. 
No contexto em que estamos inseridos hoje, os maiores espetáculos da terra  estão em 
cartaz na Broadway, que siginifica “via larga”e não se enquadra na malha viária 
ortogonal que é uma característica de Nova York, e os palhaços são os portais dos 
computadores de todo um mundo globalizado que anunciam que hoje é dia do maior 
espetáculo da terra, o que para este contexto também é uma realidade. 
Pagamos caro para participar desse espetáculo. Primeiro, temos que conseguir um 
ingresso, já que as vagas são limitadas. Depois o preço que é um pouco salgado e 
finalmente o tempo que ficamos na fila, neste frio, para entrar. E quantas vezes não 
medimos esforços para conseguir estar presentes no evento que nos enche os olhos. 
Mas a verdade é que o maior espetáculo da terra não tem nada a ver com aquilo que 
estamos acostumados. Este evento começou, não na Broadway mas em Belem, uma 
cidade do interior da Judéia  a mais de dois mil anos atrás, quando nasceu Jesus 
Cristo. 
Pregado em uma cruz, que não era necessariamente as pernas de pau, Jesus Cristo, 
que não era o palhaço, estava  sempre anunciando o maior espetáculo da terra, porque 
Ele falava se sí mesmo.  
O preço para este espetáculo é aceitar o sacrifício nesta cruz em substituição a nossa 
culpa e o nosso lugar não depende de um ingresso, porque todo aquele que aceitar 
isso, terá a marca do sangue dEle, que é a garantia de entrada sem fila de espera, 
porque Ele esta com a mão estendida para tocar a nossa e fazer a conexão entre estar 
em um show e fazer parte do espetáculo. 
E fazendo parte do espetáculo, como coadjuvantes do ator principal, tudo o que temos 
que fazer é obedecer ao que Ele pede, para que o maior espetáculo da terra tenha o 
seu grande final naquele dia em  que a platéia será toda a humanidade, quando Ele 
vier sobre as nuvens com poder e glória e então todo o joelho se dobrará e toda a 
lingua confessará que Ele é Senhor,. 
A Ele, ganhador de todos os oscars possíveis, todo o louvor hoje e sempre. 
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 
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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                                                                              Piano 
 
Oração Inicial                                                       Pr. Aloísio Campanha 
 
Música Especial                                                                 Flávia Lopes 
 
Boas-Vindas                                                        Pr. Aloísio Campanha 
 
Dedicação de Dízimos e Ofertas                             Pr. Aloísio Campanha 
 
Oração de Gratidão e Consagração                                  Dora Francisco 
 
Música Especial                                                                 Flávia Lopes 
 
Cânticos                                              Liber NY Worship & Praise Team 
 

Pela Fé No Filho de Deus 
Deus Do Impossível 

Deus Fará Um Caminho Pra Você 
 

Mensagem                                                           Pr. Aloísio Campanha 
 

Broadway x O maior espetáculo da terra 
 

Música Especial                                                                 Flávia Lopes 
 
Palavras Finais                                                     Pr. Aloísio Campanha 
 
Oração Final e Benção                                          Pr. Aloísio Campanha 
 
Música Final                                                                               Piano 
 

FICHA TÉCNICA 
Piano: M.M. Jocilene Ayres Malas 
Som: Kevin Siquiera, Kevin Chan 
Projeção: Anthony Soares 
Liber NY Worship & Praise Team – Caroline Soares, Celsino DaSilva, 
Kevin Chan, Pollyanna Soares  
 
 
 
 
 
 
 

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. 
* Pelo completo restabelecimento da irmã Winefred Adalberto Camargo. 
* Pelos planos da igreja em 2009. 
* Pela comunhão entre os irmãos. 
* Por Vanessa Jacobs, filha do Pr. Dominick que sofreu um intervenção 
cirúrgica dia 22/12. 
* Por nossa Campanha de Oração 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE FEVEREIRO 

DIA 17 – CASAMENTO – Evanise e Chan 
DIA 19 – Milene Olmo 

CAMPANHA DE ORAÇÃO 
Todos os domingos à partir das 6:15 PM você tem o privilégio de estar 
conosco. Nossas reuniões tem sido grandemente abençoadoras. Todos são 
sempre muito  benvindos. 
 
 
QUARTA-FEIRA – Teremos as nossas atividades normais de Oração e 
Estudo Bíblico às 8:00PM  

DIZIMISTAS E OFERTANTES  - Por favor ao preencherem os seus 
envelopes, coloquem o  seu nome completo e também, o que estão 
entregando ao Senhor se é: dizimo, oferta, missões, etc... Estamos tendo 
dificuldades neste sentido pois, a informação não está completa. Para 
segurança de todos estejam atentos a estes pequenos detalhes que são 
importantíssimo. 

EBD -  Está acontecendo todos os domingos em novo horário :5:00PM. 
Participe conosco da mais importante escola cristã. 


