
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               João R. Soares             Aloisio Campanha    
Som                                      Kevin Chan                       Kevin Siqueira             
Projeção            Anthony Soares               Anthony Soares               
Recepção            Pollyanna Soares            Pollyanna Soares 
Contagem/Hoje                   Jerusa, Fátima, Sotiris 
Contagem/Proximo Dom    Jerusa, Sotiris, Fátima  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

PARA PENSAR 

          “O poder do carater cristão, que se irradia na face, no aspecto e 
nas palavras de um crente, está ilustrado de modo belíssimo no seguinte 
incidente: Um afegão, em certa ocasião, passou uma hora em 
companhia do Dr. William Marsh, da Inglaterra. Quando ouviu que o Dr. 
Marsh falecera, disse: “Sua religião agora será a minha religião: seu 
Deus será o meu Deus: pois devo ir para onde ele foi, e ver de novo a 
sua face.”               

Extraido                       

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMO SERÁ O AMANHÃ? 
“Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de 

minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias”Salmo 23:6 
Lidar com o futuro é lidar com o impoderável.  Por essa razão, o futuro é uma grande 
causa de stress. 
Ainda recordo-me, de que quando criança, ficava imaginando como seria o mundo 
quando eu chegasse aos 18 anos. Havia naquele tempo um dito muito forte que era 
anunciado entre os antigos que “mil passaria, mas dois mil não chegaria”,  e eu fazia 
as contas para ver com quantos anos morreria e o que eu esperava acontecer até 
morrer. 
Confesso que  o desenho da moda era “Ultra-Mem” e na minha imaginação o mundo  
seria invadido e que existia em cada um de nós a possibilidade de sermos o defensor 
do mesmo, destruindo os monstros que invadiriam este planeta. Toda que vez que 
uma tarefa era me dada, ficava estressado, porque pensava que aquele tempo poderia 
ser aplicado em aprender algumas tecnicas com o meu herói. 
Quando crescemos e temos que decidir quanto ao futuro, causa um frio na nossa 
barriga. 
Em que formar-se, com quem namorar, quando casar,  são perguntas que nos 
projetam ao futuro, contudo sem as respostas seguras. Precisamos de um herói. 
O cantor secular pergunta: Como será o amanhã? Responda quem puder. Tantas 
pessoas estão querendo responder, usando o destino , e através disso vem o mapa 
astral, o horóscopo, os vodus e tantas outras coisas que não tem nada a ver com o que 
as pessoas realmente precisam saber. Precisam de um herói. 
O salmista nos ensina convicções e nos passa uma segurança quanto ao dia de 
amanhã, quando ele nos diz que a misericórida e a bondade nos seguirão todos 
os dias de nossa vida. 
E as convicções que ele nos ensina é que as intenções de Deus são irrevogáveis. Não 
importa onde eu vá esta dupla estará comigo., não importa em que circunstâncias nos 
encontramos temos a presença dEle. Ele nos ensina que as açoes de Deus são 
bondosas. Ele nos ensina que as reações de Deus são misericordiosas, porque Ele não 
nos trata segundo o que nos merecemos, mas segundo o que Ele tem de melhor para 
nós. Ele nos ensina que a presença de Deus é indiscutível. 
Então não deveríamos andar estressados quanto ao futuro, porque “Se Deus é por 
nós, quem será contra nós” Romanos 8:31. Ai está o nosso verdadeiro herói, 
porque o futuro pertence a Ele. E Ele tem um futuro maravilhoso nos esperando. 
 
Forte abraço, 

Pr Aloisio 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, 13 de Setembro 2009 – Ano VI – Nº 037  
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020 

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 
 

Brilho Celeste -  446 HCC 
 

Boas-Vindas                                                        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 

 
Cânticos                                              Liber NY Worship & Praise Team 
 

Aos Pés  Da Cruz 
Água Viva 

Espírito, Enche A Minha Vida 
 

Mensagem                                                           Pr. Aloísio Campanha 
Dedicação de Dízimos e Ofertas                             Pr. Aloísio Campanha 
Palavras Finais                                                     Pr. Aloísio Campanha 
Oração Final e Benção                                          Pr. Aloísio Campanha 
Música Final                                                                    Instrumental 

 
FICHA TÉCNICA 

 
Piano: 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 e seu Ministério,  
*Pela diretoria da nossa igreja e membresia, 
*Pelos jovens e adolescentes e crianças de nossa igreja , 
*Pela vida de nossos aniversariantes do mês, 
* Pela comunhão entre os irmãos, 
 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO 

Dia 04 -  Evanise Chan  
Dia 10 – Pollyanna Pinto Soares 
Dia 21 – Edesio Brasil 
Dia 29 -  Maria Lucy Scaramuzzi 
 

 
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.  

 
 

ATENÇÃO LÍDERES 
 

Amanhã no dia 14 de setembro de 2009, às 7:00 PM teremos uma 
reunião na residência do irmão João Rubens, 14-20 27th Avenue # 1 E. 
Contamos com a participação de todos. 
 


