
 

 

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 Chan                   Kevin Chan             
Projeção            Anthony Soares                Anthony Soares               
Recepção            Pollyanna Soares João Rubens Soares           
Contagem/Hoje                   Jerusa, Sotiris, Fátima 
Contagem/Proximo Dom    Jerusa, Sotiris, Fátima  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

MEDITAÇÃO 
 
“Mas, ó homem vão, queres tu saber 

que a fé sem as obras é morta?” 
Tiago 2:20 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O  SABER E O APLICAR 
 

Então se lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras 
(Lucas 24:45) 

 
Viver é um grande risco. 
Na vida adquirimos conhecimento em várias áreas e esse conhecimento adquirido 
nos livra de certos riscos, com isso, concluimos que quando aplicamos o que 
sabemos isso faz diferença na nossa existência. 
O equilibrio entre o saber e o aplicar o que se sabe é tão importante que nos 
transportará a consciência do porque saber, para que saber e principalmente qual 
é a fonte do saber. 
Diz o ditado que “o saber não ocupa lugar” e isso é uma verdade. Mas  esse lugar 
tem que ser visto em verdade, em atitudes, em sentimentos e principalmente nos 
relacionamentos. Como é que eu posso falar que sei sobre o amor se não amo? 
Eu posso até saber sobre perdão, mas se não o pratico..., fica parecendo a terra 
do nunca, de Michael Jackson, que todo o mundo sabe da existência, mas poucos 
tem o acesso. 
Quantas vezes usamos a expressão que fulano ou beltrano é um “poço de 
conhecimento”. 
Pensando em poço como um lugar onde retém agua, e se aplicarmos neste 
sentido, é como se todas as pessoas as quais referimos desta maneira e que não 
praticam o que sabem, são “ensimesmadas”,  retem o conhecimento. 
Quando não sabemos de um assunto, não podemos ser cobrado sobre o mesmo, 
mas quando sabemos e somos inoperantes, nos tornamos responsáveis por isso. 
O risco não está no saber, mas no que fazemos com o que sabemos, porque não 
é importante somente saber, mas tambem como, onde e quando aplicar o que se 
sabe. 
Se viver é um grande risco, viver sem saber é um câncer na existência, e quando 
sabemos e não aplicamos é decretar a nossa  própria morte e tambem daqueles 
que poderiam se beneficar do que sabemos. 
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 7:00 pm 
 
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês 
 
Assembléia Geral – Todo 2º domingo do mês às 4:30 pm 
 

New York, 19 de julho 2009 – Ano VI – Nº 029  
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020 
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  “Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há 
liberdade.” 
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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 
Cântico                                                Liber NY Worship & Praise Team 
 

Como É Doce A Comunhão  
 

 
Boas-Vindas                                                        Pr. Aloísio Campanha 
Cânticos                                              Liber NY Worship & Praise Team 

 
Declaramos 

Do Senhor É A Glória 
 A Ele A Glória 

 
 
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 
Dedicação de Dízimos e Ofertas                             Pr. Aloísio Campanha 
Palavras Finais                                                     Pr. Aloísio Campanha 
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 
 

Uma Benção Antiga  266 HCC 
 
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, 
 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO 

Dia 11 – Kevin Siqueira 
Dia 13 – Jocilene Ayres Malas 
Dia 13 – Maria de Fátima Borges (NJ) 
Dia 15 – Nathalia Boroni Soares 
Dia 28 – Aniversario de casamento – Ana e Carlos 

 
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.  
 

VEM AÍ O NOSSO JANTAR TROPICAL 
Dia – 29 de agosto de 2009  

Hora – 7:00 PM 
“Ore pela programação, colabore com os organizadores  e 

convide um amigo a participar.” 


