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

 
 

 
PARA SUA MEDITAÇÃO 

 
“Porém, se vos parece mal aos vossos olhos 

servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais; 
se aos deuses a quem serviram vossos pais, que 

estavam além do rio, ou aos deuses dos 
amorreus, em cuja terra habitais; porém eu e a 

minha casa serviremos ao Senhor.” 
Josue 25:15 

 
 

       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FAMILIA: COMPROMISSO E ADORAÇÃO 
 
“Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim” 
Marcos 7:6 
 
Na busca de um corpo perfeito muitas pessoas estão investindo tempo e dinheiro 
nas academias de ginástica, alimentando o sonho de uma máxima que diz que 
“saúde é o que interessa e o resto não tem pressa”. 
Mas a verdade é que algumas prioridades são urgentes em uma sociedade que 
está a cada dia invertendo os papéis. Há troca de valores, de atitudes, de 
relacionamentos de acordo com a  situação, e isso é desastroso e causa danos. 
Uma desconfiança generalizada toma conta da humanidade, devido a esta 
inversão de valores, e por conseguinte um descompromisso com tudo e todos 
invade a alma de cada um. A palavra passa a não ter mais valor, não há 
credibilidade. 
A família exerce um papel fundamental no resgate desse compromisso, desde que 
esteja disposta a voltar a princípios norteadores.  Isso implica em cada membro 
da família  de ser mais parecido com Cristo que é o referencial  da mesma. Não é 
o tanto de Bíblia que se lê, do tanto de Bíblia que se sabe, embora isso seja 
importante, mas o que é importante é o que  somos e praticamos como 
consequência de ler a Palavra de Deus, do contrário vamos estar exatamente 
como disse o profeta Isaias: “Este povo me louva de lábios, mas o coração 
esta longe de mim”.  (Isaias 29:13) 
Deus não quer que estejamos em Sua casa como em uma academia de ginástica, 
alimentando a aparência, preocupado com o exterior. Ele não precisa de um 
animador de auditório dizendo a hora de levantar os braços, de pular, de sentar e 
etc. Deus necessita é do nosso coração entregue a Ele, porque do coração é que 
sai o perfeito louvor e adoração. 
Se alguem na família esta indiferente, podemos ser o produto da resposta, nos 
colocando como instrumento de compromisso e adoração dizendo como Paulo: 
“Sede meus imitadores...” (Filipenses 3:17) 
Que a nossa família seja lugar de compromisso e adoração. 
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 
Oração Inicial                                                       Pr. Aloísio Campanha 
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 

 
A Minha Fé E O Meu Amor - 348 HCC 

 
Boas-Vindas                                                        Pr. Aloísio Campanha 
Campanha do Ano de 2010                                   Pr. Aloísio Campanha 
Cânticos                                               Liber NY Worship&Praise Team 

 
Bendito Seja Deus 

Espírito, Enche A Minha Vida 
Há Uma Unção 

 
Mensagem                                                           Pr. Aloísio Campanha 

 
FAMILIA: COMPROMISSO E ADORAÇÃO 

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

 
 
 

                              
 

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, 
*Pelo Haiti e por todos os que estao trabalhando para ajudar esse povo. 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO 

DIA 17 – Cecília DaSilva 
DIA 19 – Caroline Pinto Soares 
DIA 21 – Lídia Lacerda Parreira 
DIA 21 – Monica Malas 
DIA 25 – Douglas Lacerda Parreira 
DIA 26 – Kevin J. Chan 
DIA 31 – Casamento – Nathalia e Douglas 

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. Nossas reuniões 
tem sido grandemente abençoadoras. Todos são sempre muito  
benvindos.Também todas as quartas-feiras à partir da 8:00PM. 

 
VEM AÍ 

Uma das atividades que teremos neste início de ano é o estudo 
do livro Um Mes Para Viver. Ele nos leva a pensar em 30 dias 

para uma vida sem arrependimentos. 
Não deixe de participar desta programação e você verá o 
quanto temos que aprender em nossa caminhada cristã. 

 
 
 


