QUERIDO VISITANTE

Atos 2: 42-47

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
t
Contagem/Hoje
Contagem/Proximo Dom

Hoje
Aloisio Campanha
Kevin Siqueira
Anthony Soares
Ana Conceição

Próximo
Aloisio Campanha
Kevin Siqueira
Anthony Soares
João Rubens Soares

Jerusa, 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
é

ê à

Para sua meditação hoje

E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir
do pão, e nas orações.
E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam
pelos apóstolos.
E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum.
E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo
cada um havia de mister.
E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em
casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração,
Louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias
acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar.

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.”
2 Coríntios 3.17
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A IGREJA DE JESUS CRISTO
...e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Mateus 16:18
A idéia de igreja no contexto em que estamos inserido esta ficando cada vez
mais longe do ideal de Jesus para a mesma.
A igreja, no início do Cristianismo em Atos dos Apostólos, experimentava a
real missão e visão do que Jesus esperava da mesma. Depois que a igreja foi
para a Grécia passou a ser uma filosofia. Na Europa tornou-se uma
instituição, onde a preocupação com os edifícios era maior do que com o
Corpo de Cristo. Chegando na América virou um negócio. “Abra uma igreja
para ser rico”, foi a manchete que saiu nos jornais.
Da maneira que a comunidade cristã está vivendo, esta realidade esta sendo
mostrada a cada dia. Falamos e gastamos as nossas energias no que esta de
errado com a igreja e quase não falamos do que a igreja tem de bom.
Maximizamos os defeitos da mesma e minimizamos as virtudes. Os púlpitos
falam mais de eventos e tragédias, mais do que a cruz de Cristo. Os
programas visam mais angariar fundos do que promover comunhão. O que
está errado ? O que temos que fazer para resgatar os valores da expressão
de edificação da igreja?
Penso que se olharmos para o que a igreja tem de bom e focalizarmos nisso,
não vamos mais perder o nosso tempo com o que não vale a pena e sim
investir o nosso talento que o Espírito Santo transformou em dom para o
crescimento da mesma.
Penso que se potencializarmos o que Pedro disse sobre Cristo, que Ele é o
cabeça da Igreja, não haveria tanta divisão, briga por poder, insatisfação,
ganância e arrogância, porque sobre estas coisas nada pode ficar de pé, mas
quando temos em mente que Ele é o Filho do Deus Vivo, o Emanuel, que é o
mesmo Deus comigo e com o meu próximo, então edificação virá daí e com
isso mais ânimo, mais dedicação, mais compreensão, mais amor, mais
verdade, mais valorização do outro e isso sim, é a verdadeira Igreja de
Cristo.
Que Ele mesmo nos abençoe.
Forte abraço;

Pr. Aloísio

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO

COMUNICAÇÕES
INTERCESSÃO

Música Inicial
Oração Inicial
Boas-Vindas
Cântico

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

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Hino Congregacional

Pr. Aloísio Campanha
Regente e Congregação

Como Agradecer A Jesus? - 422 HCC
Oração de Gratidão e Consagração
Cânticos

Liber NY Worship & Praise Team

Deus É Amor
Bendito Seja Deus
Mensagem
Palavras Finais
Hino Congregacional

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Regente e Congregação

Uma Benção Antiga - 266 HCC
Oração Final e Benção
Música Final

Pr. Aloísio Campanha
Instrumental

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

“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.
*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 Fabiana, Marcelino e família para que Deus conforte o coração de cada
pela perda de Solange.z
* 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

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

