
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 

 
“E todo aquele que tiver deixado casas, 
ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou 
mulher, ou filhos, ou terras, por amor de 
meu nome, receberá cem vezes tanto, e 

herdará a vida eternal”. 
Mateus 29:19 

 
 

       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
VIVENDO APAIXONADAMENTE 

O que nos leva a viver apaixonadamente? 
Segundo a wikipédia “o acometido de paixão (apaixonado) perde sua 
individualidade em função do fascínio que o outro exerce sobre ele”. 
O que exerde fascínio sobre um atleta? Penso que são os recordes que 
ele sonha em quebrar e esforça-se ao máximo para um dia alcançar os 
seus objetivos. O que exerce fascínio sobre um estudante? Talvez os 
professores, os livros e também a carreira que é fruto de um sonho. O 
que exerce fascínio sobre uma criança? Penso que o abraço do pai, a 
bicicleta nova, o carrinho, mesmo que seja para arrancar as rodas. E por 
esse caminho as pessoas tornam-se apaixonadas pelo que fazem e por 
aqueles que exercem sobre elas a influência para essas coisas se 
concretizem. 
Você se lembra quando se apaixonou pela primeira vez? O que você não 
fazia para estar perto, o que você não fazia para ser agradável, as 
coisas que você comprava, as promessas que eram feitas e sobretudo 
cumpridas... 
Por quê mudamos? Por quê não cumprimos mais as promessas? Será 
que  acabou a paixão? 
Quando estava lendo sobre isso, diante do que está proposto, coloquei o 
pensamento sobre a nossa relação com Cristo, e pergunto: até que 
ponto somos apixonados por Cristo? 
Será que Ele está tendo sobre a nossa vida influência tal, que deixando 
de lado a nossa individualidade, estamos “fascinado” com Cristo e 
falamos como Paulo: “Já estou crucificado com Cristo e vivo, não 
mais eu, mas Cristo vive em mim?” (Gálatas 2:20) 
Viver apaixonadamente por Cristo é sempre acreditar que Ele é quem 
pode tornar os nossos sonhos em realidade. 
Se eu e você tivéssemos 30 dias para viver apaixonadamente, a que ou 
a quem seria dedicada essa paixão? 
Que você decida a continuar apaixonado (a) por Cristo. 
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 
 
 

New York, 14 de fevereiro de 2010 – Ano VII – Nº 0  
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 Congregaiconal                                         Pr. Aloísio Campanha 
 
Boas-Vindas                                                        Pr. Aloísio Campanha 
 
Avisos                                                                 Pr. Aloísio Campanha 
 
Cânticos                                                Liber NY Worship&Praise Team  
 

Ame Ao Senhor 
 Aliança 

 
Dedicação de Dízimos e Ofertas                                        Congregação 
 
Cântico                                                 Liber NY Worship&Praise Team 

 
Eu Quero Ser Uma Benção P’rá Você 

 
Mensagem                                                           Pr. Aloísio Campanha 
 

30 DIAS PARA VIVER – VIVENDO APAIXONADAMENTE 
 
Oração Final e Benção                                          Pr. Aloísio Campanha 
 
Música Final                                                                               Piano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

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 toda siatuação ali existente . 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE FEVEREIRO 

DIA 17 – CASAMENTO – Evanise e Chan 
DIA 22 – Selma Campanha 
 

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. Nossas reuniões tem 
sido grandemente abençoadoras.  
Também todas as quartas-feiras à partir da 
8:00PM. Os nossos grupos tem aumentado a 
cada semana junte-se a nós. 
 

DESTAQUE: UM MÊS PARA VIVER  
 

Estamos já na segunda semana da série de lições que serão ministradas 
em nossos Cultos e também na Escola Biblica Dominical sobre o tema 
em questão. Convidamos você  a participar destes estudos. Não 
devemos perder a oportunidade que Deus nos está dando para 
aprendermos um pouco mais a vivermos na dependência dele. 30 dias 
pode parecer pouco ou muito depende do relacionamento que  você   
tem com Senhor. Você está preparado para viver somente este tempo 
ou seja 30 dias? 


