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

 
PARA MEDITAR 

“Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso 
Deus para ali fazer habitar o seu nome; ali trareis tudo o 
que vos ordeno; os vossos holocaustos, e os vossos 
sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa 
mão, e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes ao 
Senhor.” 

Deuteronômio 12:11                        

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
INEDITISMO – A ESCOLHA DO RIO DE JANEIRO 

 
O dia 2 de Outubro de 2009 foi um dia marcante para o povo brasileiro. A escolha 
da cidade do Rio de Janeiro como cidade sede das olimpíadas de 2016 foi motivo 
de festa na praia da Copacabana. 
Havia outras cidades canditadas e que talvez, olhando friamente,  tinham e tem 
muito mais potencial do que o Rio de Janeiro. Mas o que fez diferença na escolha? 
Uns dizem que foi o vídeo muito bem produzido, outros a beleza natural do Rio e 
outros ainda afirmam que o governo proporcionou as garantias exigidas. Acho 
que o conjunto proporcionou este momento único ao povo brasileiro e 
especificamente o carioca, que sempre esta a procura de algo para comemorar. 
Mas, acredito eu, o que marcou a decisão dos delegados do COI, foi que nunca 
houve em solo sul-americano, uma olimpiada. O ineditismo foi fundamental. 
Aplicando isso a nossa vida,  o que é inédito sempre nos fascina e proporciona o 
nosso interesse. Acredito que na vida de cada um de nós acontece esse processo. 
Do outro lado o que é inédito e diferente na nossa vida chama a atenção de 
outras pessoas. 
Essa procura pelo novo e pelo inédito é a chance que temos de mostrar a vida 
diferente que existe dentro de cada um de nós.  Muitos estão a procura de uma 
sede onde possa ser escolhida, para fazer parte de um espetáculo. E canditados 
tem apresentados os vídeos, outros tem apresentados as vantagens naturais e 
prazerosas e outros até dão garantias para que sejam escolhidos e , olhando 
friamente, podem até parecer mais atraentes. 
Mas o que voce tem de diferente é que vai fazer diferença. É o que vai fazer as 
pessoas se achegarem a voce e querer saber qual é a razão desta alegria, desta 
esperança, deste gozo, desta vontade de celebrar. O que voce tem de inédito, é o 
vídeo da sua vida, a beleza natural do seu sorriso, e a garantia que houve na cruz 
para que eu e voce pudessemos viver o maior espetáculo da terra e fossemos 
escolhidos, porque acreditamos nesta garantia. 
E o que faz diferença é Cristo que tem todos os recuros, e só ele tem, para que a 
nossa vida possa ser escolhida como o palco do mundo, para mostrar a paz dEle, 
o amor dEle, a graça dEle. E esse ineditismo que as pessoas procuram tanto, está 
dentro de voce quando, como delegado de sua vida, escolhe a cidade eterna 
através do seu voto de consagração a Ele, o maior dos maiores – Jesus Cristo. 
Que Deus nos abençoe. 
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 
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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                                                                              Piano  
 
Boas-Vindas                                                        Pr. Aloísio Campanha 
 
Cânticos                                              Liber NY Worship & Praise Team 

 
Seja Engrandecido 

Aliança Eterna 
Alto Preço 

 
Celebração da Ceia Memorial                                 Pr. Aloísio Campanha 
 
Cântico                                                Liber NY Worship & Praise Team 

 
Ao Que Está Assentado 

 
Mensagem                                                           Pr. Aloísio Campanha 
 
Hino Congregcaional                                         Congregação & Regente 

 
Porque Vivo Esta – 137 HCC 

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

 
FICHA TÉCNICA 

 
Piano: MM Jocilene Ayres Malas 
Som: Kevin Chan 
Projeção: Anthony Soares 
Liber NY Worship & Praise Team – Caroline Soares, Gregory Machado, 
Kevin Chan, Lecir Siqueira, Pollyanna Soares e  Stephanie Machado   
 
 
 
 
 
 
 

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 OUTUBRO 
 

Dia 12 – Stephanie Campanha 
 

 
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.  
 
 

ESTAMOS A POUCO PARA OS CINCO ANOS DA LIBER/NY 
 

“Que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios  
que me tem feito?” Salmo 116:12 

 
Se voce teve o seu momento de reflexão, que tal agora começar a 
colocar em prática a partir deste momento aquilo que tem no seu 
coração para ofertar à sua igreja e,que Deus abençoe emseus objetivos. 
 

ASSEMBLEIA ADMINISTRATIVA 
 

Proximo domingo. Esteja atento para o horario. 


