
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  Chan                  
Projeção            Anthony Soares                Anthony Soares 
Recepção              João R. Soares                João R. Soares                    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

APRENDI NA EBD 
A Bíblia contém 31.000 versículos e 1.189 capítulos. Para 
sua leitura completa, são necessárias 49 horas, a saber, 38 
horas para a leitura do Velho Testamento e 11 horas para a 
do Novo Testamento. Para lê-la audivelmente, em 
velocidade normal de fala, são necessárias cerca de 71 
horas. Se você deseja lê-la em 1 ano, deve ler apenas 4 
capítulos por dia. 
 
 

 
 

 
        

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
SÓ O AMOR CONSTRÓI 

 
Quem permanece no amor, permanece em Deus (1 João 4:16) 

 
Quando eu era adolescente eu lia uma revista  onde tinha uma coluna que 
intitulava-se: “Vi, ouvi e gostei”. Sempre guardo as histórias ali compartilhadas e 
uma das que mais me impactou foi sobre o amor. 
O Novo Testamento contém várias palavras para descrever o amor. Storge é 
usada para falar do amor em família. Fileo expressa o amor recíproco em amigos. 
Outro termo muito usado, que não se encontra no Novo Testamento é Eros. 
Erotismo vem dessa palavra. Ela tinha entretanto um sentido mais amplo. Era um 
sentimento de se “ter aquilo que não tem”. Para que existisse amor Eros, era 
necessário que a pessoa despertasse a sensibilidade da outra. Sem esse 
sentimento era impossível o amor existir. Ele depende, portanto, da outra pessoa. 
Muitas pessoas só pensam nesse amor, que exige resposta da outra pessoa. E se 
esta não existir, deixam de amar. Pensam , então,  que Deus tambem  tem esse 
tipo de amor, mas para o amor de Deus o Novo Testamento tem outro tipo de 
palavra: Ágape. Este é um amor que tem outro sentido.Ele parte da pessoa que 
ama e não espera necessariamente uma resposta. O amor simplesmente existe. 
A Bíblia diz que Deus derramou o seu sangue por nós sendo nós ainda pecadores. 
A pessoa que tem o amor ágape toma a decisão de pensar amarosamente na 
direção do outro, sem esperar que haja resposta. Deus amou mesmo quando o 
seu próprio povo o rejeitou. Portanto, cada pessoa que tem o amor de Deus em 
sua vida é capaz de amar assim, isto é,  de praticar o amor ágape que está 
derramado em seu coração. 
Diante de tudo o que está acontecendo no mundo, principalmente no Rio de 
Janeiro, só o amor é capaz de construir.  Diante de tanta desconfiança, violência, 
indiferença, inveja, amargura o amor pode escrever uma história diferente em 
cada vida, porque o amor verdadeiro é incondicional e sacrifica-se em favor das 
pessoas a redor. 
O amor que constrói tudo crê, tudo espera, tudo suporta e não se porta com 
indecência. 
Não busca o seu próprio interesse, mas folga-se com a justiça. 
Que esse amor esteja presente em cada coração. 
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 8:00 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  

DÁDIVA DA BÍBLIA BRANCA (Lídia & Paulo) 
 
Cântico                                                                                Worship&Praise Team 

 
Casa de Deus 

 
Oração                                                                                  Pr. Aloísio Campanha 
Boas-Vindas                                                                         Pr. Aloísio Campanha 
Cântico                                                                                Worship&Praise Team 

 
Mandamento de Amor 

Poder da Oração 
 

Momento de Intercessão                                                                 Congregação 
Avisos e Aniversariantes                                                    Pr. Aloísio Campanha 
Dedicação de Dízimos e Ofertas                                                     Congregação 
Hino Congregacional                                                     Regente & Congregação 

 
Chuvas De Bençãos - 337 HCC 

 
Oração de Gratidão e Dedicação                                            Selma Campanha 
Mensagem                                                                           Pr. Aloísio Campanha 

 
CONTRUINDO NOSSO LAR 

 
FUNDAÇÃO 
PAREDES 
TETO 
REDE ELÉTRICA 
ÁGUA 
MÓVEIS e UTENSÍLIOS 
 

Oração Final e Benção                                                       Pr. Aloísio Campanha 
Entrega dos Gifts                                                                                  Convidados 
Recepção                                                                                                  Basemant 
 

 Durante o culto, mantenha o seu celular desligado.     

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, 
*Por Chris Spurting, amigo de Douglas Parreira. 

 
 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE NOVEMBRO 
 
Dia 02 – Lecir Siqueira 
Dia 12 – Chun Chueng Chan 
Dia 17 – Adriana dos Santos 
Dia 30 – Adimilson dos Santos 
 
 

 
TEMPO DE ORAÇÃO 

 
Todos os domingos à partir da 18:15 e às  quartas-feiras à partir 

da 8:00PM. Participe e veja as bençãos que Deus tem derramado sobre 
cada um de nós e também em nossa Igreja. 

“Onde não há reverência, certamente está faltando a espécie 
mais elevada de amor.”   

 
 

 
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL 

 
Todos os domingos às 5:00PM. Temos estudado lições com o tema 
central “Virtudes  Cristãs”. Hoje estudamosa primera parte  sobre 
Perseverança   como texto básico Filipenses 3:7-16, e encerraremos 
no proximo domingo. 


