
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 
CELEBRAI com júbilo ao Senhor, todas as terras Servi ao 
Senhor com alegria; e entrai diante dele com canto. Sabei 
que o Senhor é Deus; foi ele que nos fez, e não nós a nós 
mesmos; somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai 
pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com 
louvor; louvai-o, e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é 
bom, e eterna a sua misericórdia; e a sua verdade dura de 
geração em geração. 

Salmo 100 
 

       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A VIDA EQUILIBRADA NO SERVIÇO 

 
“... antes, qualquer que, entre vós, quiser ser grande, será vosso serviçal”.  

Marcos 10:43 
Nós servimos a Deus quando servimos aos outros. 
O mundo define grandeza em termos de força, poder, possessões, prestigio e posição. Se 
voce pode contratar serviços dos outros então voce está sendo considerado grande. Na nossa 
cultura egoísta e tambem da mentalidade do “eu primeiro”, agir como um servo não é um 
conceito popular. 
Jesus, porém mensurou grandeza em termos de serviço, não de status. Deus determina a 
nossa grandeza não por quantas pessoas nos servem, mas quantas pessoas são servidas por 
nós. 
Isso é totalmente contrário da idéia mundana de grandeza que temos tanta dificuldade de 
entender, e tão pouco praticamos. Os discípulos estavam discutindo quem seria o maior no 
Reino e quem teria uma melhor posição há mais de dois mil anos atrás. Líderes cristãos ainda 
continuam com a mesma idéia de grandeza e disputando posições e prestigio nas igrejas, 
denominações e convenções. 
Muitos livros tem sido escritos sobre liderança, mas poucos sobre serviço. Todos queremos 
ser líderes, mas ninguem quer ser servo. Nós sempre queremos ser generais e nunca um 
soldado. Todos os cristãos querem ser servos-líderes, mas nunca somente servo. Mas para 
ser como Jesus, nós temos que ser servos, isso foi como Ele chamou a si próprio. 
Mais importante do que saber o conceito de servo e ter o coração de servo. Lembremos que 
Deus nos formou para sermos servos, não narcizistas. Quando não temos um coração de 
servo temos a tendência de termos ganhos pessoais, tambem teremos sempre a desculpa 
que aquilo esta abaixo das nossas qualificações. 
Deus, às vezes, testa o nosso coração para servimos em caminhos que não são os nossos 
favoritos. Se voce ver um homem caido em um buraco, Deus não espera que nós iremos 
dizer a ele que temos o dom de misericórdia, mas sim que o ajudemos. 
Quando houver uma necessidade, e não tiver alguem com aquele dom específico por perto, 
Deus vai nos usar. O nosso primeiro ministério é atuar na área de nossa paixão, mas em 
segundo lugar de estar disponível para atuar em necessidades especiais e de momento. 
A sua disposição revela o seu ministério mas o seu coração de servo revela a sua maturidade. 
Não precisamos de um talento especial ou de um dom específico para ficar depois do café lá 
embaixo no basement e ajudar a dobras as mesas e guardar as cadeiras. 
Qualquer um podemos ser servos. Tudo o que é necessário é atitude e caráter. 
É possível estar na igreja por muito tempo sem ser servo. Então o que precisamos é ter o 
coração de servo, porque não conseguiremos ficar na igreja sem servir. 
Como poderemos saber se temos o coração de servo? Jesus responde: “É pelo fruto que 
seremos conhecidos” Mateus 7:16 
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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  “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 & Cello 
 

Shine, Jesus, Shine! 
 

Oração Inicial                                                              Pr. Aloísio Campanha 
Hino Congregacional                                              Regente e Congregação 

 
Em Jesus Amigo Temos/What A Friend We Have In Jesus  - 165 HCC 

 
Boas-Vindas                                                                Pr. Aloísio Campanha 
Campanha do Ano de 2009                                        Pr. Aloísio Campanha 
Cânticos                                                   Liber NY Worship & Praise Team 

 
Aleluia, Salvação E Glória 

Todo Poder  
Poder Pra Salvar 

 
Mensagem                                                                  Pr. Aloísio Campanha 
 

A Vida Equilibrada No Serviço 
 
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, Kevin Chan , 
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, 
*Pelos nossos visitantes, 
* Pela comunhão entre os irmãos, 
*Pelas programações de final de ano. 

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 Almoço de 
Thanksgiving junto com a Primeira de New Jersey, 
hoje é a ultima oportunidade  de procurar a irmã 
Selma Campanha e confirmar a sua presença. 


