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.”

ESCALA DE SERVIÇO

2 Coríntios 3.17

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 – 05:00 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
“Não dizeis vós que ainda há quatro meses até que venha a
ceifa? Eis que eu vos digo: Levantai os vossos olhos, e
vede as terras, que já estão brancas para a ceifa.”
João 4:35
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EMPIRE STATE – VISÃO X AMBIÇÃO.

“Olhos fracos limitam sua visão, mas visão fraca limita seus alcances” – Franklin Field
Quando subi no Empire State pela primeira vez, fiquei impressioando com a altura e a
visão que temos do topo daquele edifício. Podemos avistar longe e podemos ver coisas
que não viríamos se estivéssemos no primeiro andar, em contra-partida, não temos
condição de ver coisas lá do alto que são mais nítidas quando estamos no primeiro
andar.
O nosso desejo na vida é sempre de progredir. Queremos sempre colocar objetivos e
alcança-los, e uma vez que esses objetivos são alcançados, estipulamos outros mais
difíceis e ousados. Isso porque, quando as coisas estão indo bem, temos dentro de nós
a vontade de ir mais longe e um renovar de forças impressionante, que muitas vezes é
produto da nossa ambição. Queremos sempre mais e não medimos esforços para
conseguir os alvos estipulados e até passamos por cima de princípios essenciais a
nossa existência para atingí-los.
Mas quando alguma coisa vai mal, perdemos toda essa motivação de progredir e
focados em problemas que nos afetam, talvez até por causa de nossa ambição,
começamos na verdade um processo de regressão. Não conseguimos tirar os olhos dos
problemas que nos cercam e consequentemente não conseguimos ver outras coisas
que poderiam ser a solução. Por isso é que é necessário, muitas vezes, sair do nível do
problema e estar no andar de cima para poder olha-lho com outros olhos.
E depois de enxergá-lo ter a consciência de que é preciso descer para ser o produto da
resposta para o mesmo, porque há necessidade de se
estar no chão, e não
necessariamente no “mundo da lua” com relação aos mesmos.
Esse equilibrio entre o saber a hora de subir e descer, é essencial a nossa existência. E
conseguiremos isso a partir do ponto em que sabemos para onde estamos indo. E
saber para onde estamos indo é que o se pode denominar Visão.
Visão não é ambição. Visão não é subir por subir, para falar e mostrar que está lá em
cima. Visão é saber porque esta subindo, mas tambem porque esta descendo. Então,
Visão tem a ver com o equilibrio que é essencial a vida. Por isso a Bíblia diz que “sem
visão o povo perece.”
O que esta faltando nos para termos visão? Esta nos faltando a coragem para levantar
os olhos e enxergar possiblidades. Esta nos faltando a percepção da hora de subir e da
hora de descer. Muitas vezes é porque estamos centrados em nós mesmos e andamos
errantes neste mundo, que não temos nem coragem para levantar os olhos.
Mas tem alguem que se importa conosco. E Ele tem uma visão tão grande que nos
vendo de cima, enviou Seu Filho para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas
tenha a vida eterna. Ele desceu até nós para ser o produto da resposta e nos dar uma

nova visão para a vida.E guiados por Ele chegaremos ao equilibrio essencial. Seu
nome? Jesus Cristo.
Pr. Aloísio Campanha

COMUNICAÇÕES

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial
Oração Inicial
Hino Congregacional

Piano
Pr. Aloísio Campanha
Regente e Congregação
Brilho Celeste - 446 HCC

Boas-Vindas
Cântico

Pr. Aloísio Campanha
Liber NY Worship & Praise Team
A Paz Do Senhor

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração de Gratidão e Consagração
Cânticos

Pr. Aloísio Campanha
Anthony Soares
Liber NY Worship & Praise Team

Todo poder
Maravilhoso
Consagração
Música Especial
Mensagem

Celsino da Silva
Pr. Aloísio Campanha

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.

EMPIRE STATE – VISÃO X AMBIÇÃO.
Cântico

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO

Liber NY Worship & Praise Team
Open The Eyes Of My Heart

Palavras Finais
Oração Final e Benção
Música Final

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Instrumental

DIA
DIA
DIA
DIA
DIA
DIA

17
19
21
21
25
26

–
–
–
–
–
–

Cecília DaSilva
Caroline Pinto Soares
Lídia Lacerda Parreira
Monica Malas
Douglas Lacerda Parreira
Kevin J. Chan

CAMPANHA DE ORAÇÃO

FICHA TÉCNICA
Piano: M.M. Jocilene Ayres Malas
Regência Congregacional: Jerusa Pinto Soares
Som: Kevin Siquiera, Kevin Chan
Projeção: Tony Soares
Liber NY Worship & Praise Team – Caroline Soares, Celsino DaSilva,
Kevin Chan, Pollyanna Soares

Durante os dois próximos meses estaremos em Campanha de Oração. Esta
campanha visa tão somente nossa Igreja , em tudo o que pretendemos
realizar . Se faz necessário que todos nós membros da igreja estejamos
presente. A reunião acontecerá todos os domingos de 6:00PM às 7:00PM.

QUARTA-FEIRA – Teremos as nossas atividades normais de Oração e
Estudo Bíblico às 8:00PM .

EDB – Tendo em vista a Campanha de Oração, estaremos iniciando a nossa
EBD no horário de 5:00PM. Venha, estude, aprenda e a seguir peça a direção
de Deus para por em prática o que aprendeu.

