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

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.”

Hoje
Próximo
Aloisio Campanha
Aloisio Campanha
Kevin Siqueira
Kevin Siqueira
Anthony Soares
Anthony Soares
Ana Conceição
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
Assembléia Geral – Todo 2º domingo do mês às 4:30 pm

PARA SUA MEDITAÇÃO
“Porque fostes comprados por bom preço; glorificai,
pois, a Deus no vosso corpo, e no vosso espírito, os
quais pertencem a Deus.”
I Coríntios 6:20

2 Coríntios 3.17
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O CORPO NOSSO DE CADA DIA

Perdemos muitas oportunidades na vida por não estar atentos ao que nos cerca.
Se soubessemos o potencial que temos dentro de nós, tantas coisas poderiam ser
diferentes, porque não gastaríamos mais energia com aquilo que não valha a
pena.
A expressão que se usava no Brasil que diz “saúde é o que interessa, o resto não
tem pressa” não deveria ser aplicado a nossa realidade.
Entendemos que somos uma tríade: alma, corpo e espírito, e o equlibrio entre os
mesmos vai determinar a saúde de nossa existência, e essa saúde esta muito
ligado ao conhecimento que temos de nós mesmos, e esse conhecimento esta
ligado a saber maximizar os nossos potenciais.
O que Deus criou pequeno é infinitamente pequeno, e o que Deus criou grande é
infinitamente grande, e temos no nosso corpo estas referências, desde a
concepção à reprodução.
Fomos criados a imagem e semelhança de Deus e cuidar desse corpo é
fundamental. Limpar, exercitar e conhecê-lo determina o gastar energia nas
coisas certas, com pessoas certas para que possamos obter resultados certos.
A saúde então não está ligado a somente ter um corpo sarado, todo dividido, mas
tambem nas emoções equilibradas e principalmente em um relacionamento
estruturado com o Criador desse corpo e dono da vida – isso é o que chamamos
de saúde integral.
A cada dia, quando olhamos para nós mesmos, como um ser completo, não
somente físico, mas tambem emocional e espitirual, vamos encontrar esse
equiíbrio essencial a manutenção do mesmo.
Por exemplo: Voce sabia que se voce não exercita o que voce aprende esquece
25% em seis horas, 33% em 24 horas e 90% em seis meses.?
Então é importante lembrar que nesse corpo nosso de cada dia a manutenção é
diaria e que a saúde do mesmo depende do exercício que estamos fazendo. Não
adianta ter um corpo sarado, mas não amar a voce mesmo e ao próximo, não
adianta amar a voce mesmo e ao próximo se voce não ama a Deus, e o amor a
Deus é que nos faz estar atentos ao que é essencial a nossa saúde integral – Ele
mesmo.
Que Deus nos abençoe.
Forte abraço,

Pr. Aloísio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial

Piano

Oração Inicial

Pr. Aloísio Campanha

Boas-Vindas

Pr. Aloísio Campanha

Hino Congregacional

Regente e Congregação
Conta As Bençãos - 444 HCC

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Pr. Aloísio Campanha

Hino Congregacional

Regente e Congregação
GRANDIOSO ÉS TU- 52 HCC

Oração de Gratidão e Consagração
Cânticos

Aloísio Junior Campanha

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,
*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,
* Pelos planos da igreja em 2009.
* Pela comunhão entre os irmãos.
* Pela vida das irmãs Fátima e Nadir e o ministério que realizam,
* Por nossa Campanha de Oração

Liber NY Worship & Praise Team
Em Suas Portas
Maravilhoso
Adorarei

Dia
Dia
Dia
Dia

Mensagem

Pr. Aloísio Campanha

Palavras Finais

Pr. Aloísio Campanha

Hino Congregacional

Regente e Congregação

Quero Ser Um Vaso De Benção - 438 HCC
Oração Final e Benção

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABRIL
13
19
24
26

– Ana Conceicao
– Pr. Aloisio Campanha
– Pr. Eli Fernandes de Oliveira
– Maria de Fátima Lacerda

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.

Pr. Aloísio Campanha

Música Final

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, Pollyanna Soares,
Caroline Soares

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.

