QUERIDO VISITANTE
Que bom que você está conosco hoje, a sua
presença é muito importante para nós e nos
alegra. Que o Senhor tenha uma mensagem
especial para você no dia de hoje. Volte outras vezes e que Deus o
abençoe sempre.
“Com carinho, Igreja Batista da Liberdade em New York.”
“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.”

ESCALA DE SERVIÇO
domingo
Hoje
Dirigente do Culto
João Rubens Soares
Som
Kevin Siqueira
Projeção
Anthony Soares
Recepção
Pollyanna Soares
Contagem/Hoje
Jerusa, Fatima
Contagem/Proximo Dom Jerusa, Sotiris, Fatima

2 Coríntios 3.17

Próximo
Aloisio Campanha
Kevin Siqueira
Anthony Soares
Pollyanna Soares

ATIVIDADES PERMANENTES
Escola Bíblica Dominical – 05:30 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

Para sua meditação hoje
“Bem-aventurados os que guardam os seus
testemunhos, e que o buscam com todo o
coração.”
Salmo 119.2
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O Salmo do Homem Fiel (1a. parte- extraído)
O primeiro Salmo é direto, vívido e poderoso. Com imagens transparentes mas irresistíveis, o
salmista confronta-nos e incita-nos com o chamado à espiritualidade. Não podemos fazer
nada mais sábio do que aceitar seus desafios.
O desafio dos dois caminhos
Podemos ser "bem-aventurados" (1:1) ou podemos "perecer" (1:6); podemos buscar a
sabedoria dos pecadores (1:1) ou ter nosso prazer "na lei do Senhor" (1:2). Podemos ser
frutíferos (1:3) ou estéreis (1:4). É claro, há somente duas estradas para viajar e somente
dois destinos possíveis. E, igualmente claro, não podemos fazer a viagem errada e terminar
no destino certo. Jesus confirmou este princípio quando falou de somente dois caminhos, o
estreito. que conduz à vida, e o largo que conduz à destruição (Mateus 7:13-14).
É preciso convicção, integridade e coragem para permanecer na verdade que qualquer um,
que não seja comprometido com o bem, é mau. Muitos de nós remexemos nisto, procurando
alguma terceira saída, imaginada quando estamos espiritualmente ou moralmente indecisos.
O que nos leva a um desafio ainda mais fundamental neste Salmo.
O desafio de desenvolver um caráter
Justamente como o filósofo, em Provérbios, insiste em que a sabedoria vem somente a custo
de caráter, o salmista aqui diz o mesmo sobre piedade. É grátis para todos que a querem,
entretanto é tão custosa como negar a si mesmo. Como é normal na Escritura, a mente é
tratada como a chave do homem: "como imagina em sua alma, assim ele é" (Provérbios
23:7). Jesus afirmou este princípio em Mateus 12:35: "O homem bom tira do tesouro bom
cousas boas; mas o homem mau do mau tesouro tira cousas más." Se um homem gostar da
bem-aventurança, então tem que deleitar-se "na lei do Senhor", e meditar nela "dia e noite".
Como Derek Kidner o propõe: "O Salmo se contenta em desenvolver este único tema,
implicando que o que realmente forma o pensamento de um homem, forma sua vida." Então,
aqui está a metodologia de Deus: muda o coração, muda o homem.
"Medita" tem uma derivação interessante. Significa "gemer, cantarolar, falar, pensar." A
idéia é para ponderar, falando consigo mesmo. Eis aqui um homem tão envolvido na palavra
de Deus, que a repete para si, repetindo uma frase aqui e um versículo ali, dizendo-o numa
voz baixa, para pegar o som e o sentido dele. Obviamente, tal interesse vem somente do
deleite; não pode ser constrangido! Lidando com a imagem de Jesus em Mateus 4:4, C. H.
Spurgeon propõe: "A lei do Senhor é o pão de cada dia do verdadeiro crente".
Não é assim o zombador; ele escarnece a lei de Deus, mas está condenado à frustração e à
morte. Ele ridiculariza a palavra de Deus, mas não pode destruí-la. Ele a desobedece, mas
não pode fugir dela. Ele não "prevalecerá no juízo" (1:5). Como o homem de Amós 5:19, ele
foge de um leão, somente para ser apanhado por um urso; ele se refugia em sua casa
somente para ser mordido por uma serpente. Não há como escapar de Deus. Jonas
aprendeu bem esta lição.
abençoado, e ser uma bênção! Continua…

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial
Oração Inicial
Hino Congregacional

Instrumental
Pr. Aloísio Campanha
Regente e Congregação

A Ti, Ó Deus, Fiel E Bom Senhor – 8 Hcc
Boas-Vindas
Cântico

Celsino da Silva
Liber NY Worship & Praise Team
A Paz Do Senhor

Campanha Do Ano De 2008

Pr. Aloísio Campanha

TEMA
“Vivendo os planos de Deus”
DIVISA
“Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor;
planos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança.”
Jeremias 29:11
Hino Congregacional
Regente e Congregação
Nossa Fé Jesus Contemplará - 338 HCC
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração de Gratidão e Consagração
Cânticos

Pr. Aloísio Campanha
Liber NY Worship & Praise Team

Aliança Eterna
Dá - Me Oh Deus
O Espírito De Deus Está Aqui

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 e sua família.
*Por Hannah, filhinha do Pr. David e de Ronize Paszkiewicz,
*Pela saúde de nosso irmão Manuel Cunha e irmã Jerusa Soares,
*Pelo jovem Daniel Carlos Baptista (exército americano no Iraque),
*Pelo Ozéias um dos nossos visitantes e seu lar.
*Pela diretoria da nossa igreja e membresia
*Pelos jovens e adolescentes de nossa igreja
*Pela vida de nossos aniversariantes do mês
SÁBADO DIA 01 E DOMINGO DIA 02 DE NOVEMBRO
ANIVERSÁRIO DA IGREJA
Momentos de muita gratidão, alegria, festa os que
estarão acontecendo nestes dois dias e, você faz
parte desta comemoração. Estará conosco como
orador oficial o Pr. Josias Bezerra, ele é pastor na
Boca Glades Baptist Church, FL.
Não perca a oportunidade de trazer um amigo para
participar e com certeza ele receberá o recado que Deus tem para ele.
Esteja orando e acima de tudo participando em gratidão às grande
bênçãos que Deus tem derramado sob a sua Igreja Batista da Liberdade.
O nosso horário 7:30 PM.
GRUPO DE LOUVOR

Mensagem
Palavras Finais
Oração Final e Benção
Música Final

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Instrumental
Worship & Praise Team:

M.M. Jocilene Malas (piano e vocal),
Caroline Soares (guitarra e piano),
Douglas Parreira (guitarra e violão),
Kevin Chan (bateria),
Kevin Siqueira (violino)
Celsino DaSilva (vocal)
Pollyanna Soares (vocal)
Alexandre Nunes (especial do mês)

Os ensaios estão acontecendo todas às quintas-feiras na residência da
Caroline Soares às 8:00PM e aos domingos às 6:15PM na igreja.
QUARTA-FEIRA
Na quarta-feira que passou estudamos sobre Salmo 1:4 a 6.
A FELICIDADE DE QUEM BUSCA A DEUS
Deus tem falado aos nossos corações a cada semana e el epode falar ao
seu. Venha participe conosco teremos o maior prazer em recebê-lo.

