
xcQUERIDO 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 Siqueira                    Kevin Chan                        
Projeção            Anthony Soares               Anthony Soares               
Recepção            João R. Soares         João R.  Soares 
Contagem/Hoje                   Jerusa, Fátima, Sotiris 
Contagem/Proximo Dom    Jerusa, Sotiris, Fátima  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

PARA MEDITAR 
 

“Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, 
estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu 
de riso e a nossa língua de cânticos; então se diziam entre as 
nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grande coisas fez o 
Senhor por nós pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra 
vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. 
Os que semeiam em lágrimas segarão com alegria. Aquele que 
leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem 
dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos.” 

Salmo 126 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
O ANTES, O AGORA E O DEPOIS. 

 
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. (Hebreus 13:8) 

Como igreja, celebramos mais um ano de existência. A oportunidade de ser 
membro de uma igreja de Jesus Cristo é o maior privilégio que um ser humano 
pode experimentar. 
Sabemos que, como seres totalmente diferentes, temos nossas diferenças, mas 
temos a confiança que a bênção está justamente nisso: na diversidade podermos 
desfrutar de unidade. 
Hoje é um bom dia para olharmos no retrovisor da existência da Igreja Batista da 
Liberdade e ver o quanto Deus nos abençoou.  Teve aqueles momentos que 
parece que estavamos andando na contra-mão, que nada dava certo, que havia 
incertezas, que parecia que estávamos perdendo, mas na verdade estávmos era 
ganhando. Se acontecesse do jeito que queríamos, talvez não fosse o jeito de 
Deus, e cada vez que isso acontecia traziamos a memória que “os caminhos do 
Senhor são mais altos do que os nosso caminhos” (Isaías 55:9). Que bom quando 
olhamos para o passado e o nosso coração se enche de gratidão, porque foi Deus 
quem permitiu que até aqui chegassemos. Louvamos pelos momentos de 
dificuldade que nos fizeram crescer e nos tornar mais maduros. 
Hoje, quando completamos cinco anos de existência, temos a certeza de que o 
mesmo Deus está conosco. Somos de Jesus e isso proporciona a segurança que 
necessitamos para enfrentar este mundo que jaz no maligno. Queremos, como 
igreja, sermos saudáveis, procurar servir ao nosso Deus de uma forma mais 
comprometida, de entregar cada vez mais à sua vontade, de procurar o 
equilibrio, para que equilibrados nós possamos equilibrar e ser o amparo de 
muitas vidas que estão presas e precisam da liberdade que há em Cristo. 
Olhamos para o futuro com esperança, porque o nosso Deus já está lá, com a 
mão estendida, para tocar a nossa e fazer ponte e elo entre as nossas 
expectativas e a concretização das mesmas. Os anos de existência da Igreja 
Batista da Liberdade serão anos de transformação diária, de restauração 
contínua, de libertação das coisas que querem nos lançar ao passado e nos 
aprisionar, mas nós queremos estar firmado na promessa de Isaias 31:17” que 
há esperança quanto ao seu futuro”. 
Parabéns Igreja Batista da Liberdade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e 
resplandeça o rosto dEle sobre a nossa existência. 
Forte abraço, 

Pr. Aloísio 

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                                                       Pr. Aloísio Campanha                                                                          
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 

 
A Deus Demos Glória - 228 HCC 

 
Boas-Vindas                                                        Pr. Aloísio Campanha 
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 

 
Alvos Mais Que A Neve - 286 HCC 

 
Celebração da Ceia Memorial                                 Pr. Aloísio Campanha 
Distribuição do Pão e Vinho                                                    Membros 
Hino Congregacional                                        Regente e Congregação 

 
Morri Na Cruz Por Ti -124 HCC 

 
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 

 
Céu, Lindo Céu! - 580 HCC 

 
Mensagem                                                           Pr. Aloísio Campanha 

 
A Vida Que Vale a Pena Ser Vivida 

 
Cântico                                                Liber NY Worship & Praise Team 

 
Preciso de Ti 

 
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, Lecir Siqueira, 
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 NOVEMBRO 
 
Dia 02 – Lecir Siqueira 
Dia 12 – Chun Chueng Chan 
 

 
TEMPO 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. Vamos compartilhar 
juntos sobre “a vida que vale a pena ser vivida”. 

 
 

THANKSGIVING 
 

Se voce pretende participar do Jantar de 
Thanksgiving junto com a Primeira de New Jersey, 
nao deixe de procurar a irmã Selma Campanha e 
confirmar a sua presença. 


