
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 Chan                       Kevin Siqueira                   
Projeção            Anthony Soares               Anthony Soares               
Recepção            João R. Soares         João R.  Soares 
Contagem/Hoje                   Jerusa, Fátima, Sotiris 
Contagem/Proximo Dom    Jerusa, Sotiris, Fátima  
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Unção – Pessoas e coisas eram ungidas no Antigo Testamento para significar santidade ou 
separação para Deus. No Novo Testamento esta mais ligado ao equipamento para o serviço e 
ao derramar do Espírito Santo. Levar a cruz a cada dia não é levar de qualquer maneira a 
qualquer lugar. É importante lembrar que cada um tome a “sua”cruz -  então a cruz é 
individual. Quantas vezes pensamos em levar a nossa cruz individual como coletividade e 
talvez onde voce quer e precisa levar a cruz, não seja exatamente onde outro precisa levar e 
quer. Voce é separado para essa cruz, santificado para carregar essa cruz, então é nossa 
responsabilidade levar essa cruz para Deus e na unção D’Ele, confiados que fomos equipados 
para isso. 
Zelo – Levar a cruz com zelo significa ser cuidadoso e diligente. Zelar tem a ver com ser 
zelador que significa alguem que toma conta de um prédio, de um condomínio e que o 
mantem limpo. A nossa cruz pode significar a nossa própria vida e quando levamos essa vida 
com cuidado, protegendo e a mentendo limpa nós veremos a Deus. 
Levar a cruz a cada dia é ter a coragem de carregar o seu “patibulum” (travessa da cruz) e 
permitir que o arauto leve na frente o título de Filho de Deus. 
Que Ele nos abençoe e nos ajude a carregar a nossa cruz. 
Um abraço 

Pr. Aloisio Campanha 

 

 
 

       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

O DESAFIO DE SER UM  DISCÍPULO QUE LEVA A SUA CRUZ. 
 
Uma igreja contratou uma empresa de marketing para avaliar o que seria necessário fazer 
para aumentar o público que a frequentava. Entre muitas sugestões dadas pelos consultores 
de marketing, houve uma que se destacou: eles sugeriram que a igreja retirasse a cruz da 
parede, dos impressos, das pregações; por entenderem que a cruz espantava os "clientes" da 
igreja. Estamos vivendo numa época de um evangelho sem cruz. E um evangelho sem cruz 
não é evangelho. Na nossa vida também encontramos momentos em que precisamos tomar 
decisões. As saídas para os problemas da vida devem levar em consideração o exemplo de 
Cristo: são os caminhos "com a cruz". Num mundo em que a saída mais fácil é sempre 
aquela escolhida pelos homens, somos confrontados com uma outra mensagem: "escolha o 
caminho da cruz". É isso que Deus quer de nós. O mundo nos convida a viver um evangelho 
sem cruz, um cristianismo vazio de valores e compromisso. Igrejas "vendem" um evangelho 
"light", que pouco ou nada tem a ver com o que o Senhor Jesus ensinou e mostrou com seu 
exemplo.  
Tomar a sua cruz a cada dia implica em algo mais do que um evangelho barato, sem 
conteúdo e sem profundidade. Tomar a cruz a cada dia tem implicações que nos direciona e 
nos dá uma perspeciva de vida que vale a pena ser vivida, não pelos valores materiais, mas 
pelo crescimento espiritual. 
No acróstico abaixo, poderemos observar algumas coisas que farão diferença em nossas 
vidas no carregar a cruz e no que isto implica. Então tomar a cruz a cada dia significa: 
Compromisso – Não é o tanto que estamos presentes na igreja que significa tomar a cruz. 
É o tanto de Cristo que esta dentro de nós, que nos leva a ser compromissados com Ele. Não 
é o tanto de dinheiro que contribuimos que significa compromisso, mas o tanto de valores 
espirituais que agregamos na nossa existência que servem de referencial a outras pessoas. 
Tomar a cruz a cada dia com compromisso é ter em mente o que Paulo diz em Gálatas: Vivo, 
não mais eu, mais Cristo vivem em mim, e a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de 
Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Levar a cruz com compromisso 
significa dar a vida por Jesus. 
Revelação – A palavra portuguesa revelar deriva-se do latim “revelo” e expressa a ideia de 
desenvolver alguma coisa oculta, para que possa ser vista e conhecida conforme realmente 
é. No contexto em que estamos inseridos muitas pessoas conhecem a cruz, mas não 
conhecem o Senhor da cruz. No tomar da cruz diário, temos que permitir que a palavra 
revelada de Jesus saia do crucifixo que talvez esteja no peito, e vá para dentro do coração, 
para que esta palavra estando presente dentro do coração, seja a revelação de Cristo 
exatamente como Ele é, a estas pessoas que somente conhecem ao Cristo crucificado, mas 
não o Cristo ressurreto e Salvador. 
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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, 06 de dezembro 2009 – Ano VI – Nº 049  
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                                                                              Piano  
 
Oração Inicial                                                       Pr. Aloísio Campanha  
                                                                         
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 
 

A  Minha Fé E O Meu Amor  - 348 HCC 
 

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

Amor, Que Por Amor Desceste! -  171 HCC 
  
Celebração da Ceia Memorial                                 Pr. Aloísio Campanha 
 
Distribuição do Pão e Vinho                                                    Membros 
 
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 
 

Digno É O Cordeiro - 128 HCC 
 
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 
 

Cristo Me Amou E Me Livrou - 462 HCC 
 
Mensagem                                                           Pr. Aloísio Campanha 
 

Obras Mortas x Serviço  A Deus 
 
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 
Regente: Jerusa Soares 
Som: Kevin Chan 
Projeção: Anthony 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 DEZEMBRO 
Dia 04 – Stephanie Machado 
Dia 13 – Casamento – Solenir & Mauro 
Dia 14 – Solenir Machado 
Dia 14 – João Rubens Soares 
Dia 31 – Sotiris Malas 

 
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 

 
Venha e participe conosco: 

 Reunião de Oração e Estudo Bíblico às 8:00PM 
 

PRÓXIMOS ACONTECIMENTOS 
 

1- No mes de dezembro as Igrejas Liber/NY e 
Primeira/ NJ estarão apresentando uma Cantata 
de Natal. Aqui na Liber sera no dia 20. Aproveite 
para convidar parentes e amigos para participar 
com voce da Celebração do Aniversario do nosso 
Senhor e Salvador Jesus Cristo. 
2 -Vem aí um mes de atividades e estudos 
direcionados com o tema “UM MES PARA VIVER’’. 


