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
Dirigente do Culto
Som
Projeção
Recepção
Contagem/Hoje
Contagem/Proximo Dom

Hoje
Próximo
Aloisio Campanha
Aloisio Campanha
Kevin Siqueira
Kevin Siqueira
Anthony Soares
Anthony Soares
João Rubens Soares João Rubens Soares
Jerusa, Fatima, Sotiris
Jerusa, Sotiris, Fatima

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
“Então, enquanto temos tempo, façamos bem
a todos, mas principalmente aos domésticos
da fé.
Gálatas 6:10

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.”
2 Coríntios 3.17
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WALL SREET – O DEUS QUE ESTÁ ACIMA DAS CRISES
O mundo esta vivendo um momento difícil. Parece que olhamos para a situação e por não
termos perspectivas, também achamos que não tem solução.
No nosso caso específico, aqui nos EUA, Wall Street representa o andar da carruagem.
Quando as bolsas estão em alta, isso mostra uma economia estável, o poder aquisitivo bom e
o gastar sem precedentes um estilo de vida. Quando esta mal, a preocupação no semblante é
notada, a culpa por não ter tido cuidado é lançada em rosto e um stress é colocado no ar
como se fosse inconsequência de alguns, e aí instala-se o que estamos chamando de “crise”
Oriunda do latin, o termo “crise” tem a mesma equivalência da palavra “vento”. Indica,
assim, um estágio de alternância, o qual uma vez transcorrido diferencia-se do que
costumava
ser.
Não
existe
possibilidade
de
retorno
aos
antigos
padrões.
No campo da Psicologia em particular da Psicologia do Desenvolvimento, o conceito de crise
é explicado como toda a situação de mudança a nível biológico, psicológico ou social, que
exige da pessoa ou do grupo, um esforço suplementar para manter o equilíbrio ou
estabilidade emocional. Corresponde a momentos da vida de uma pessoa ou de um grupo em
que há ruptura no seu cotidiano e formação psíquica e perda ou mudança dos elementos
estabilizadores
habituais.
A crise pode ser definida como uma fase de perda, ou uma fase de substituições rápidas,
em que se pode colocar em questão o equilíbrio da pessoa. Torna-se, então, muito
importante a atitude e comportamento da pessoa face a momentos como este. É
fundamental a forma como os componentes da crise são vividos, elaborados e utilizados
subjetivamente.
Mas a verdade é que o nosso comportamento e atitudes nesses momentos são de desespero.
Não estamos encarando esta situação em que estamos vivendo como uma oportunidade
única de crescimento. A própria palavra nos conduz a isso quando nos dá uma idéia que
precisamos de uma “acrisolamento”. Porque a nossa crise não é somente financeira, mas
sobretudo emocional e espiritual. Isso quer dizer que vamos crescer é no momento que
temos que ser produto da resposta, é quando vamos atrás de soluções, é quando
reavaliamos, é quando vamos ter a consciência de quando que é preciso perder para ganhar,
é quando vamos ter mais empatia, é quando vamos olhar para o nosso próximo não como
uma nota de dólar, mas como um ser como nós que precisa e merece ser amado e
valorizado, é quando terão menos negócios e mais de Deus em nós. Porque Ele não está
preso a nível de Down Jones ou Nasdaq. Ele é maior do que qualquer crise, porque Ele é
antes
delas.
Um grão de areia quando entra dentro de uma ostra proporciona uma dor insuportável. Então
camadas e mais camadas de proteção são formadas ao redor daquele grão de areia e daí há
a formação da pérola. Quantas vezes é preciso uma crise (grão de areia) para que camadas
do amor de Deus, da paz que excede o entendimento, da fé que remove obstáculos, da graça
que transfere a culpa para a cruz, possam revestir este grão e formar preciosidades para a

nossa vida. Então encare essa crise como uma oportunidade ímpar de crescimento, porque
Deus é maior do que tudo isso que esta acontecendo.
Forte abraço;

Pr. Aloísio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial

Piano

Oração Inicial

João Rubens Soares

Hino Congregacional

Regente e Congregação

Maravilhosa Graça – 193 HCC
Boas-Vindas

Pr. Aloísio Campanha

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Pr. Aloísio Campanha

Canticos

Liber Worship Team

De Todas as Tribos
Adoramos o Cordeiro
Quero Água Viva

Mensagem

Pr. Aloísio Campanha

Hino Congregacional

Regente e Congregação
Pão da Vida - 516 HCC

Celebração da Ceia Memorial

Pr. Aloísio Campanha

Distribuição do Pão e Vinho
Hino Congregacional

Membros
Regente e Congregação

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 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.
* Por nossa Campanha de Oração

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE FEVEREIRO
DIA 17 – CASAMENTO – Evanise e Chan
DIA 19 – Milene Olmo

CAMPANHA DE ORAÇÃO

Todos os domingos à partir das 6:15 PM você tem o privilégio de estar
conosco. Nossas reuniões tem sido grandemente abençoadoras. Todos são
sempre
muito
benvindos.

Quando Deus Fizer Chamada – 157 HCC
Palavras Finais

Pr. Aloísio Campanha

Oração Final e Benção

Pr. Aloísio Campanha

Música Final

Projeção: Tony Soares
Liber NY Worship & Praise Team – Caroline Soares, Kevin Chan,
Pollyanna Soares

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

Piano

FICHA TÉCNICA
Piano: M.M. Jocilene Ayres Malas
Regente Cogregacional: Jerusa Pinto Soares
Som: Kevin Siquiera, Kevin Chan

DIZIMISTAS E OFERTANTES
- Por favor ao preencherem os seus
envelopes, coloquem o
seu nome completo e também, o que estão
entregando ao Senhor se é: dizimo, oferta, missões, etc... Estamos tendo
dificuldades neste sentido pois, a informação não está completa. Para
segurança de todos estejam atentos a estes pequenos detalhes que são
importantíssimo.

EBD - Está acontecendo todos os domingos em novo horário :5:00PM.
Participe conosco da mais importante escola cristã.

