
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 

 
“Bem-aventurados os 
humildes, porque deles 
é o reino dos céus;”  

Mateus 5:3 
 

 
 

       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
APREENDENDO HUMILDEMENTE 

 
O que não é humildade. O que significa ser humilde? 
 
Esta talvez seja a mensagem mais desafiante desta série. Aprender a 
ser humilde. Se eu preciso aprender é porque ainda não sou. 
 
Pessoas que estão no final da vida, tem uma humildade notável. Elas de 
pendem de outras pessoas em quase todas as coisas. Elas não são mais 
auto-suficiente em orgulho E na fraqueza delas elas descobrem a 
verdade. 
 
II Corintios12:9  Paulo esta lutando contra um dos momentos mais 
difíceis na sua vida e ele pede a Deus que remova e por tres vezes ele 
pediu, porque nele mesmo não tinha poder para isso e Deus respondeu 
para ele : A minha graça de basta, porque o Meu poder se aperfeiçoa na 
sua fraqueza.  
 
Voce alguma vez já se sentiu assim? Sem poder para mudar uma 
situação? Talvez seja algum hábito que precisa ser mudado, mas voce 
não consegue ter força para mudar. Talvez algum relacionamento que 
precisa ser estruturado e voce não tem coragem de pedir perdão, talvez 
algum problema no trabalho que esta tirando a sua criatividade e a sua 
energia e voce sente-se sem pdoer para transformar isso.  Talvez o seu 
schedule é como o meu, uma loucura e voce sente-se inseguro para 
mudar, ouça o que Deus disse a Paulo e está dizendo a cada um de nós 
aqui: O meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza porque a minha 
graça de basta. 

Que Deu,s com sua infinita misericórdia, nos aperfeiçoe e  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 
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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                                                           Maria de Fatima Lacerda 
 
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 
 

A Minha Fé E O Meu Amor - 348 HCC 
 
Boas-Vindas                                                          João Rubens Soares 
 
Avisos                                                                   João Rubens Soares 
 
Cânticos                                                Liber NY Worship&Praise Team 

 
Aos Pés Da Cruz 
Deus De Amor 

Coração Igual Ao Teu 
 

Dedicação de Dízimos e Ofertas                                         Congregação 
 
Campanha de 2010                                                  MM Jocilene Malas 
 
Mensagem                                                              Pr. Fernado Coelho 
 

30 DIAS PARA VIVER – APRENDENDO HUMILDEMENTE 
 
Oração Final e Benção                                        Pr. Fernando Coelho 
                       
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, Chile 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 terceira 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? 


