
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 

 
“Amados, amemo-nos uns aos 

outros; porque o amor é de Deus; e 
qualquer que ama é nascido de Deus 

e conhece a Deus”. 

1 João 4:17 

 
 

       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                    AMAR COMPLETAMENTE 
Fácil é querer ser amado. 
Difícil é amar completamente só. Amar de verdade, sem ter medo de viver, 
sem ter medo do depois. Amar e se entregar. E aprender a dar valor 
somente a quem te ama. -   Carlos Drumond de Andrade 
O amor tudo espera, tudo suporta, tudo cre, e eu diria que tudo completa. 
Quando somos desafiados a amar a Deus de todo o nosso coração, isso 
implica no tipo de amor que temos recebido – e esse amor é total, completo. 
Nós temos dificuldade de nos entregarmos totalmente. E porque não há uma 
completa rendição de nossa parte , não experimentamos o que tem de 
completo no amar. Queremos, como diz Drummond, sermos amados, mas 
manifestar o amor na sua totalidade torna-se custoso e nos desvia do que há 
de melhor para experimentarmos. 
Via de regra, para amarmos, e olha que não é por completo, exigimos 
agumas coisas que na verdade está mostrando um outro tipo de decisão de 
nossa parte.  E isso bloqueia  o amor de fluir, de caminhar juntos, de 
estender a mão, de dizer não, de colocar o braço no ombro e demonstrar ao 
outro que ele não está sozinho, de dar um sorriso, de oferecer o outro lado 
da face, de caminhar uma segunda milha. Porque as nossas exigências são 
egoistas, e o amor não é assim, porque as nossas exigências não dá para 
compreender, e o amor é claro, poque nossas exigências são enganosas e o 
amor não se porta com indecência. 
Amar completamente é dar-se sem querer receber em troca, é passar 
segurança, é olhar para o outro na expectativa  de que serei beneficiado(a) 
por amá-lo. Amar completamente é aceitar o outro como Cristo me aceita, é 
perdoar o outro como Cristo me perdoou é servir ao outro como Cristo me 
serviu. 
Se assim agirmos, então nós vamos continuamente aprender a amar de 
verdade, sem ter medo do depois, porque passará a ser um estilo de vida, 
porque nós estaremos valorizando aquele que nos amou primeiro e refletindo 
o caráter dEle. 
Que Ele mesmo, o exemplo maior de amor completo, nos abençoe, 

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, 21 de fevereiro de 2010 – Ano VII – Nº 08 
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 
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 
 

Um Só Rebanho  -  574 HCC 
 

Boas-Vindas                                                        Pr. Aloísio Campanha 
Avisos                                                                 Pr. Aloísio Campanha 
Campanha do Ano de 2010                                   Pr. Aloísio Campanha 
 

Crescendo com Equilíbrio 
 

“Do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as 
juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do 

corpo, para sua edificação em amor”.Efésio 4:16 
 

Cânticos                                                Liber NY Worship&Praise Team 
 

Fico Feliz 
Meu Coração Transborda De Amor 

Mandamento De Amor 
 

Dedicação de Dízimos e Ofertas                                         Congregação 
Mensagem                                                           Pr. Aloísio Campanha 
 

30 DIAS PARA VIVER – AMAR COMPLETAMENTE 
 
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 situação 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? 


