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

2 Coríntios 3.17

Hoje
Próximo
Aloisio Campanha
João R. Soares
Kevin Siqueira
Kevin Siqueira
Anthony Soares
Anthony Soares
Ana Conceição
João Rubens Soares
Jerusa, Fatima, Sotiris
Jerusa, Sotiris, Fatima

ATIVIDADES PERMANENTES
Escola Bíblica Dominical – 05:00 pm
Momento de Oração – 6:15 pm
Culto Dominical – 07:00 pm
Culto de Oração e Estudo Bíblico – Quarta-feira 8:00 pm
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês

Para sua meditação hoje
“E

haverá estabilidade nos teus tempos,
abundância
de
salvação,
sabedoria
e
conhecimento; e o temor do Senhor será o seu
tesouro.”

Isaias 33:6
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QUEM QUER SER UM MILIONÁRIO?
O filme que ganhou o oscar de 2009 é baseado na história real de um menino
analfabeto e morador de rua que venceu a versão indiana do programa de TV
"Quem quer ser um milionário?" e chocou toda a população.
Em um tempo de crise como o que estamos vivendo a pergunta seria a resposta
que muitos estão procurando para saldar seus compromissos. E vivendo em uma
cultura capitalista, onde somos mais valorizados pelo que temos em vez do que
pelo que somos, isso até que cairia bem para sermos aceitos.
Mas será que ser milionário depende do tanto de dinheiro que pode ser
acumulado ou de valores que podem ser construídos durante a nossa existência?
O motivo que levou o jovem do filme em questão a ir a um programa e
submeter-se às perguntas, não era tanto o valor monetário, mas o amor que
nutria por alguém que era muito importante para ele. Estando presente neste
programa, ele pensava que seria a oportunidade de ser visto por aquela a quem
ele estava procurando.
Há mais de dois mil anos atrás alguém veio fazendo a mesma pergunta que hoje
se faz: Você quer ser um milionário? Alguns pescadores aceitaram o desafio e
transformaram o mundo da época com idéias inovadoras que dinheiro nenhum
poderia comprar.
O motivo que levou este homem a passar por todos os tipos de provações, não
era também monetário, mas um amor por mim e por você, que o levou a uma
cruz, para ali morrer a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida,
porque somos importantes para ele. E não tem dinheiro do mundo que pague
isso. E isso chocou uma população.
Os valores que transformaram o mundo da época, são os mesmos que hoje são
fundamentais à nossa existência. E, como aqueles pescadores, podemos
influenciar o mundo de hoje quando nos tornamos seus discípulos e assim o filme
vai ser reproduzido nos palcos dos corações que querem tornar-se milionários da
graça e do conhecimento de Deus.
Mas nós sabemos que a melhor maneira de ensinar é pelo exemplo. E para
oferecer estes valores, temos que primeiramente vivê-los, para perguntar para
um mundo em crise: Você quer ser um milionário?
Que Ele mesmo, o Deus que é milionário, nos conduza neste processo.
Forte abraço,

Pr. Aloísio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial
Oração Inicial
Hino Congregacional

Piano
João Rubens Soares
Regente e Congregação

“Oh, Venham Coroar!” - 195 HCC
Boas-Vindas
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração de Gratidão e Consagração
Cânticos

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

Aliança Eterna
Adorarei
Grande É O Senhor
Mensagem
Celebração da Ceia Memorial
Distribuição do Pão e Vinho
Hino Congregacional

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Membros
Regente e Congregação

“Jesus Virá” – 148 HCC (1ª Estrofe)
Palavras Finais
Oração Final e Benção
Música Final

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Piano

FICHA TÉCNICA
Piano: M.M. Jocilene Ayres Malas
Regente Congregacional: Jerusa Pinto Soares
Som: Kevin Siquiera, Kevin Chan
Projeção: Anthony Soares
Liber NY Worship & Praise Team – Kevin Chan, PollyannaSoares,
Caroline Soares

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.
* Por Conceição Claudia e de Castro, mãe e filha que padecem de
câncer. (pedido do site da igreja)
* 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 MARÇO
DIA 17 – CASAMENTO – Jerusa e João Rubens
DIA 18 – Jerusa Soares

CAMPANHA DE ORAÇÃO

Tem sido motivo de muita alegria, de comunhão de busca ao Senhor e o fato
de estarmos juntos no ajuda a crescer. Você também pode ter o privilégio
de estar conosco todos os domingos à partir das 6:15 PM paticipando desta
campanha. Nossas reuniões tem sido grandemente abençoadoras.
Todos
são
sempre
muito
benvindos.

QUARTA-FEIRA –Sempre temos a oportunidade de estarmos reunidos
para o nosso momento de Oração e Estudo Bíblico às 8:00PM
DIZIMISTAS E OFERTANTES
Não se esqueçam de preencher
corretamente o seu envelope. Nome completo e o tipo de doação: dízimo,
ofertas, missões, etc...

EBD - Hebreus é o livro que estamos estudando neste trimestre. Participe
conosco da mais importante escola cristã. Todos os domingos às 5:00PM.

