
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO 
Dia 05 – Casamento Pr. Aloisio e Selma 
Dia 06 – Casamento Sotiris e Jocilene (hoje) 
Dia 13 – Dia das Mães 
Dia 17 – Maria Eugenia de Oliveira (Bia) 
Dia 19 – Alberto Siqueira 
Dia 23 – Anita dos Santos 
Dia 25 – Nicholas Malas 

QUERIDO VISITANTE 
Damos as boas-vindas a todos os que nos visitam e cultuam hoje conosco. 

Desejamos que se sintam bem e abençoados por Deus em nossas atividades! 

ESCALA DE SERVIÇO 
Domingo                 Hoje                 Próximo 

Dirigente do Culto           Pr. Aloísio Campanha        Pr. Aloísio Campanha 
Som                                  Kevin Siqueira                                Kevin  Chan           

Projeção               Anthony Soares                                 Anthony Soares 
Recepção        João R. Soares                                    João R. Soares           
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 Primeiro é conversar para diagnosticar, isto é, ir no cerne do problema. 
Isto chama-se Anamnese. É quando tem uma entrevista para buscar 
todos os dados relacionados com a doença e a pessoa doente. Pode ter 
tambem uma cirurgia. Muita coisa precisa ser tirada, consertada e até 
estirpada. Por fim uma profilaxia. É quando aplicamos os métodos que 
evitam as doenças e a sua propagação. 
Se a família está na UTI, cabe a nós, com a medicina do amor e do 
perdão, tambem da amizade e da solidariedade, tirá-los da cama da 
desesperança e desconsolo.  
Que o Senhor nos ajude a escrever uma história bonita como família na 
América. A priore, Deus não nos trouxe aqui para ganhar dinheiro, mas 
construir um tesouro que dinheiro não pode comprar – a nossa família. 
Que o Senhor nos abençoe. 
Forte abraço, 

Pr. Aloísio Campanha 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

     
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
A FAMÍLIA NA UTI 

 
Neste mês de maio estaremos refletindo sobre o valor da família na 
América. Não podemos deixar de considerar alguns fatos que são de 
suma importância no contexto em que estamos inseridos. 
A família esta afetada pelo vírus da desarmonia, da discórida e da 
instabilidade. Não podemos resolver os problemas do país, da 
sociedade, da igreja , sem antes resolver os problemas da família. A 
família esta precisando de um tratamento de urgência  e 
especializado para sua sobrevivência. Está precisando de ir para a 
UTI. Ali seu quadro será submetido a três procedimentos específicos 
e sequenciais. 
Primeiro a sintomatologia. Não se pode realizar nenhum 
tratamento eficaz, sem que, antes, se conheçam os sintomas da 
doença. Poderíamos enumerar vários que podem até ser secundários 
mas com certeza entre os principais estão a falta de união, falta de 
respeito e a falta de amor. Assim como uma dor de cabeça causa um 
mal estar em todo o corpo, tambem o cabeça pode destruir o corpo 
se não preocupar-se com esses sintomas. 
Depois a etiologia. É o estudo das origens das coisas, no caso da 
família e tambem da medicina, a origem das doenças. O que tem 
originado as doenças na família moderna são o materialismo, o 
consumismo e o indiferentismo. As coisas se tornaram mais 
importantes do que as pessoas. Ninguem fica satisfeito com o que 
tem e sempre procura por mais e mais e há uma falta de espírito de 
solidariedade. Temos que ir na fonte e rever os nossos valores. 
Temos que ter coragem de ir no centro do problema e confrontá-lo. 
Por último, a terapia. Conhecendo-se  os sintomas e as causas da 
enfermidade da família, há melhores condições para se  realizar o 
tratamento adequado e eficaz. Falar da doença não é tudo. 
Precisamos cuidar do donte tambem. Podemos pensar em alguns 
procedimentos.  
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“Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há 
liberdade.”   2 Coríntios 3:17 

ATIVIDADES PERMANENTES 
 

Escola Bíblica Dominical – 05:00 pm 
Momento de Oração – 06:15 pm 
Culto Dominical – 07:00 pm 
Culto de Oração e Estudo Bíblico– Quarta-feira 7:30 pm 
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês 
 
 
 



CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO 

REUNIDOS COMO FAMÍLIA DE DEUS 
Música Inicial                                                                              Piano 
Oração                                                                Pr. Aloísio Campanha 
Cântico                                Worship&Praise Team 
 

Como É Bom Estarmos Aqui 
 

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

Aliança 
Eu Quero Ser Uma Bênção Pra Você 

 
Momento de Intercessão                   Pr. Aloísio Campanha 

 
DEDICANDO BENS E VIDAS EM FAMÍLIA 

 
Dedicação de Dízimos e Ofertas                   Pr. Aloísio Campanha           
Oração de Dedicação e Gratidão        Luiz  Mauro Machado 

 
PREPANDO-NOS PARA A MENSAGEM EM FAMÍLIA 

 
Cântico                      Worship&Praise Team 

Lar Feliz Nós Vamos Ser - 592 HCC 
Igreja, Família 

 
REFLETINDO NA PALAVRA DE DEUS PARA A FAMÍLIA 

 
Mensagem           Pr. Aloísio Campanha 

 
 

PARTICIPANDO DA MESA DO SENHOR COMO FAMÍLIA 
 

Cântico                                Worship&Praise Team 
Alto Preço 

 
Celebração da Ceia Memorial                              Pr. Aloísio Campanha 
Hino                      Vocal & Congregação 

 
Um Só Rebanho - 574 HCC 

 
DESPEDINDO A FAMÍLIA 

 
Palavra Pastoral e Avisos                                      Pr. Aloísio Campanha 
Oração Final e Benção                                          Pr. Aloísio Campanha 
Música Final                                                                               Piano 

COMUNICAÇÕES 

Faça da Oração um Hábito 

Segunda-feira - Pr Aloisio Campanha nosso pastor, sua família e seu 
Ministério 

 Terça-feira - Pela diretoria da nossa igreja 
Quarta-feira - Pelo Ministério de Música, 

REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA – 7:30pm   
Quinta-feira – Pelas famílias de nossa igreja e Ministério de Finanças 

Sexta-feira – Pelo Ministério de Mulheres. Pelos nossos visitantes. Ore, 
converse, comunique-se  com os que nos visitam. 

Sábado -  Pelos enfermos – Wilfredo e família. Pelo Ministério de Artes 
Culinárias. 

 Domingo – Pela unidade da Igreja. Pelo Ministério de Oração. 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA – 6:15PM 

 
EBD 

Voce que quer intender um pouco mais sobre o que a Bíblia nos fala 
através de suas palavras, meditar e como por em prática em nossa vida 

diária, não deixe de participar da Escola Bíblica Dominical todos os 
domingos às 5:00PM.  

   
 Pensando em Família  

Que tal voce procurar deixar a chave na 
 recepção  da Igreja durante toda a Série de Mensagem 

  que o Pr. estara fazendo!!! 
 

DIA DAS MÃES 
 DIA: 13 de maio de 2012 
 HORA: 6:00 pm 
 LOCAL: Igreja Batista da Liberdade 
 68-10 31st Avenue - Woodside - NY -11377 
       (Templo Immanuel Baptist Church) 
 Venha  participar de um divertidíssimo 
programa ao vivo de rádio com: 

Informações, 
Premios, 
Música  

E muito mais. 
                      Tudo dedicado a voce que é mãe. 


