
 

 

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 João Rubens Soares           
Contagem/Hoje                   Jerusa, Sotiris 
Contagem/Proximo Dom    Jerusa, Sotiris  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

MEDITAÇÃO 
“Mas, se andarmos na luz, como ele na 
luz está, temos comunhão uns com os 
outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu 
Filho, nos purifica de todo o pecado.” 

1 João 1:7 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atitudes Que Influenciam 

"...e tu, sê uma bênção" (Gênesis 12:2). 

 
Minha vida irá tocar uma dúzia de vidas antes do fim do dia. Irá deixar 

marcas incontáveis, boas e más, antes que o sol se ponha. O desejo que eu 
sempre tenho e a oração que eu sempre faço é: "Senhor, que eu seja capaz 

de sempre ajudar a todos que encontrar pelo caminho." 
Quer desejemos ou não, nossas atitudes sempre produzirão algum tipo de 

influência naqueles que conosco convivem diariamente. Poderemos 
transmitir coisas boas ou más, bênçãos ou maldição. Poderemos ser 

instrumento de alegria ou pedra de tropeço para nossos amigos. 
Muitas vezes comentamos que nosso local de trabalho é muito ruim. Será 

que a culpa não é nossa? Dizemos que os nossos professores são 
incompetentes. Não seremos nós os desinteressados? A nossa igreja é fria. 
Quem sabe estamos ali apenas porque não encontramos nada melhor para 

fazer. 
Quando nossos corações estão ardendo pela presença do Espírito de Deus, 
nossos colegas de trabalho são excelentes, nossa Escola ou Faculdade é 

bastante agradável, estar na igreja é como desfrutar de uma prévia do céu. 
Tudo depende de nós, de nosso relacionamento com o Senhor, do desejo 

que temos de abençoar vidas. 
Que tipo de influência estamos deixando neste mundo? Estamos semeando 
amor? Estamos espalhando paz? Estamos levando fé e esperança aos lares? 

Não estimularemos ninguém se mostrarmos desânimo, não edificaremos 
vidas confiantes se vivermos murmurando a todo instante, não levaremos os 
amigos à salvação se o nosso semblante indicar que ainda estamos perdidos. 
Coloque sua vida no altar de Deus. Peça-lhe para que suas atitudes deixem 
marcas de grande gozo na vida daqueles que você encontra pelo caminho. 

Extraído 

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 7:00 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                                                                              Piano 
Oração Inicial                                                   Maria Lucy Sacaramuzzi 
Boas-Vindas                                                        Pr. Aloísio Campanha 
Cânticos                                              Liber NY Worship & Praise Team 

 
Above All  

Adoramos O Cordeiro 
Glória Pra Sempre 

 
Celebração da Ceia Memorial                                 Pr. Aloísio Campanha 
Campanha do Ano de 2009                                   Pr. Aloísio Campanha 

TEMA 
CRESCENDO COM EQUILIBRIO 

DIVISA 
“Do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as 

juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do 
corpo, para sua edificação em amor.” Efésios 4:16 

 
Mensagem                                                           Pr. Aloísio Campanha 

 
O FILHO PRÓDIGO – PARTE II  

Reflexão e Oração                                                Pr. Aloísio Campanha 
Dedicação de Dízimos e Ofertas                             Pr. Aloísio Campanha 
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 
Palavras Finais                                                     Pr. Aloísio Campanha 
Oração Final e Benção                                          Pr. Aloísio Campanha 
Música Final                                                                               Piano 
 

FICHA TÉCNICA 
MM  Jocilene Ayres Malas 
Som: Kevin Chan 
Projeção: Anthony Soares 
Liber NY Worship & Praise Team – Caroline Soares,  Kevin Chan e 
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,  
*Pela diretoria da nossa igreja e membresia, 
*Pelos jovens e adolescentes de nossa igreja , 
*Pela vida de nossos aniversariantes do mês, 
* Pela comunhão entre os irmãos, 
* Pela vida das irmãs Fátima e Nadir e o ministério que realizam, 
* Por nossa Campanha de Oração, 
* Pela familia Campanha neste momento de infermidade da 
progenitora da família. Que o Senhor nosso Deus lhes de força a 
cada um e que em breve possamos estar agradecendo a Ele pelo 
livramento. 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO 

Dia 06 – Aniversario de casamento – Celsino e Cecília 
Dia 08 – Scott Machado 
Dia 16 – Winefred Adalberto Camargo 

 
CAMPANHA DE ORAÇÃO 

 
Tem sido motivo de muita alegria, de comunhão de busca ao Senhor e o 

fato de estarmos juntos no ajuda a crescer. Você também pode ter o  
privilégio de estar conosco todos os domingos à partir das 6:15 PM 

paticipando desta campanha. Nossas reuniões tem sido grandemente 
abençoadoras. Todos são sempre muito  benvindos. 

 
QUARTA-FEIRA 

Sempre temos a oportunidade de estarmos reunidos para o nosso 
momento de Oração e Estudo Bíblico às 8:00PM 

 
EBD 

Você é o nosso convidado para participar da maior e melhor escola do 
mundo.Ela acontece todos os domingos às 5:00PM.  


