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.
“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.”
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domingo
Hoje
Dirigente do Culto
Aloisio Campanha
Som
Kevin Siqueira
Projeção
Anthony Soares
Recepção
Pollyanna Soares
Contagem/Hoje
Jerusa, Fatima, Sotiris
Contagem/Proximo Dom Jerusa, Sotiris, Fatima

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
“De

sorte que fomos sepultados com ele pelo
batismo na morte; para que, como Cristo foi
ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai,
assim andemos nós também em novidade de vida.”
Romanos 6:4
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novas coisas
O novo sempre nos fascina. Um carro novo, uma roupa nova, uma casa
nova, um sapato novo, um relógio novo, um perfume novo mexe
conosco, porque depositamos ali confiança, sonhos e perspectivas.
O que dizer de um ano novo? Parece que um renovar diferente toma
conta de cada um de nós e olhamos para a frente com mais certeza,
com mais alegria, com mais esperança, na expectativa de que
de alguma forma, as coisas podem ser diferentes.
Quando eu estava fazendo vestibular na UFES em Vitória estávamos
ouvindo uma música de um cantor secular que se entitula "Coração de
Estudante"e dizia em uma de suas frases: "Mas renova-se a esperança,
nova aurora a cada dia".
E não é diferente hoje para cada um de nós. Estamos renovados em
esperança porque sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é
poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou imaginamos. O
interessante é que esse renovar é diário porque Ele mesmo nos
prometeu que faria nova todas as coisas, todos os dias.
Podemos olhar para 2008 e ver o quanto Deus nos abençoou. Esse foi o
ano que Ele nos deu e tivemos a oportunidade de alegramos e
regozijarmos nele, porque as promessas de Deus nos acompanhou.
Podemos olhar para 2009 com a mesma certeza de que o Deus que
esteve conosco até agora, já esta na frente abrindo o caminho para que
trilhemos, abrindo as portas para que entremos, e com a mão estendida
para tocar a nossa e fazer ponte e elo, entre os nossos sonhos e a
concretização dos mesmos.
Pense no que de novo Deus já nos deu. Um novo coração, uma nova
cidadania, um novo lar, novos amigos, nova perspectiva, por isso mais
do que nunca podemos cantar que renova-se a esperança porque temos
uma nova aurora a cada dia com Aquele que é tudo para nós –
Jesus Cristo.
Feliz Ano Novo.
Forte abraço,
Pr. Aloísio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO

COMUNICAÇÕES

Música Inicial

Piano

Oração Inicial

João Rubens Soares

Hino Congregacional

Regente e Congregação

A Minha Fé E O Meu Amor - 348 HCC
Boas-Vindas

Pr. Aloísio Campanha

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Pr. Aloísio Campanha

Oração de Gratidão e Consagração
Hino Congregacional

Regente e Congregação

Alvos Mais Que A Neve 286 HCC
Mensagem

Pr. Aloísio Campanha

Celebração da Ceia Memorial

Pr. Aloísio Campanha

Hino Congregacional

Regente e Congregação

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 sua saúde.
*Por Hannah, filhinha do Pr. David e de Ronize Paszkiewicz,
*Pela saúde de nosso irmão Manuel Cunha e irmã Jerusa Soares,
*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
*Pelo novo Presidente desta Nação
*Pela Família Siqueira devido a perda de um dos seus
componentes afim de que teham o conforto do Senhor.
* Pelo completo restabelecimento da irmã Winefred Adalberto
Camargo.
* Pelos planos da igreja em 2009.
* Pela comunhão entre os irmãos.
* Por Vanessa Jacobs, filha do Pr. Dominick que sofreu um
intervenção cirúrgica dia 22/12.
* Pelo Pr. Dominick Jacobs que estará fazendo entrevista na
imigração neste mes de janeiro.

Amor, Que Por Amor Desceste! - 171 HCC
Distribuição do Pão e Vinho
Hino Congregacional

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO
Membros

Regente e Congregação

Cristo Me Amou E Me Livrou - 462 HCC
Palavras Finais

Pr. Aloísio Campanha

Oração Final e Benção

Pr. Aloísio Campanha

Música Final

Piano

FICHA TÉCNICA
Piano: M.M. Jocilene Ayres Malas
Regência Congregacional: Jerusa Pinto Soares
Som: Kevin Siquiera, Kevin Chan
Projeção: Tony Soares

DIA
DIA
DIA
DIA
DIA
DIA

17
19
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25
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–

Cecília DaSilva
Caroline Pinto Soares
Lídia Lacerda Parreira
Monica Malas
Douglas Lacerda Parreira
Kevin J. Chan
PROPÓSITOS DE PARTICIPAÇÃO EM 2009

QUARTA-FEIRA – Teremos as nossas atividades normais de Oração e
Estudo Bíblico às 8:00PM .
DOMINGO - Gostariamos que em 2009 voce querido irmão fizesse um
propósito em sua vida de estar participando da nossa EBD às 5:30PM.
Um versículo para ajudar neste desafio:
:”E conhecereis a

verdade, e a verdade vos libertará”. João 8:32. As verdades
bíblicas aprendemos com o estudo da mesma, então venha
aprender conosco.

