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

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

2 Coríntios 3.17

Próximo
Aloisio Campanha
Kevin Siqueira
Anthony Soares
João Rubens Soares

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

PENSAMENTO
"Não é o navio na água mas a água no navio que o afunda. Da
mesma forma, não é o Cristão no mundo mas o mundo no cristão
que constitui o perigo. Qualquer coisa que ofusca a minha
visão do Senhor Jesus, ou afasta-me do prazer de estudar a
Bíblia, ou paralisa minha vida de oração, ou dificulta o meu
trabalho cristão, está errado para mim e eu devo
rejeitá-la." (J. Wilbur Chapman)
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www.LiberdadeNY.org

O CEDRO NO LÍBANO – Salmo 92:12-15

É interessante quando analisamos esta árvore e a comparamos com alguns conceitos
de crescimento que são importantes em nossa existência.
O Cedro é mencionado 65 vezes na Bíblia. Parece que tem sua origem na Arábia e
significa uma árvore que é forte e firme em suas raízes. O cedro cresce por volta de
quarenta pés em circunferência e o salmista diz que aquele que é justo crescerá em
uma forte incrivelmente florescente.
Notemos algumas observaçoes de como é o crescimento do cedro.
Primeiro, eles crescem para baixo.–As raízes vão profundamente a procura de
depósitos secretos de agua para alimentação e tambem à procura de rochas para
segurança das mesmas. Três coisas que identificam as raízes. Em primeiro lugar elas
são necessárias para a vida da planta. Nós vamos crescer com vida, quando estamos
unidos em Cristo. Segundo, as raízes levam nutrientes para a planta. Nós precisamos
de nutrientes vindo da palavra de Deus para crescermos saudáveis. Terceiro a raiz
mantém a planta de pé. Isto significa que para estarmos de pé é necessário vigilância e
fé.
Segundo, eles crescem para cima.– O cedro podem crescer de 120 a 150 pés de
altura.
Nós cristãos vivemos na terra, mas nossa cabeça deve de estar acima das nuvens.
Pensando nas coisas que são do alto, e principalmente, buscando as coisas que são do
alto como Paulo orientou os crentes de Colossos. Eu cresço quando não é mais o que
eu quero, mas o que Deus quer, não mais o que eu penso, mas o que Deus pensa.
Terceiro, eles crescem para fora. – O cedro começa os seus ramos cerca de 9 ou 10
pés do chão, e os ramos crescem horizontalmente e espalham-se bastante. Crescemos
quando nossas vidas são ramos que vão tocar a vida de outros. Crescemos quando
nossos ramos produzem sombra e abrigo para outras vidas. Crescemos quando a
beleza de nossas atitudes são referencial para outros que carecem de direção.
Crescemos quando nossa vida é purificada pelos ares do Espírito Santo de Deus.
Quarto, eles crescem para dentro. – Os cedros são conhecidos por sua longevidade.
Alguns cedros hoje tem 2.000 anos de vida. Isso sugere a imortalidade do justo. O
cedro esta sempre verde, como os cristãos que devem ser atemporais, “em tempo e
fora de tempo”, como ensina a Bíblia. O cedro é conhecido pela qualidade de sua
madeira que é resistente, assim como nós devemos ser resistentes a Satanás para que
ele fuja de nós. Salomão usou este tipo de madeira para construir o templo assim
como Jesus usa o justo para construir a sua igreja.
Cresceremos quando entendermos que é necessário aprofundamento, para nutrir a
nossa vida e de outros, quando os nossos olhos estiverem no que é eterno, quando
outras vidas são tocadas pelo nosso exemplo de fé e quando a qualidade de Cristo
estiver em nós.

Que Ele nos abençoe,
Pr. Aloísio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial
Oração Inicial
Hino Congregacional

Piano
Winefred Camargo
Regente e Congregação

“Oh, Venham Coroar!” - 195 HCC
Boas-Vindas
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração de Gratidão e Consagração
Campanha do Ano de 2009

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Princesa Manuel
Pr. Aloísio Campanha

TEMA
CRESCENDO COM EQUILIBRIO
DIVISA
“Do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as
juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do
corpo, para sua edificação em amor.” Efésios 4:16
Cânticos

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
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO

Jesus, Te Entronizamos
Jesus em Tua Presença
No Nome de Jesus
Nome de Jesus
Mensagem
Celebração da Ceia Memorial
Distribuição do Pão e Vinho
Hino Congregacional

Dia 13 – Dora Prodel
Dia 17 – Maria Eugenia de Oliveira (Bia)

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 Siqueira, Kevin Chan
Projeção: Anthony Soares
Liber NY Worship & Praise Team – Caroline Soares, Celsino DaSilva,
Kevin Chan, Lecir Siqueira e Pollyanna 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
A Monarquia em Israel – Glória,
Decadência e Esperança
Tema que estaremos estudando nos próximos
3 meses em nossa Escola Bíblica Dominical.
Voce continua sendo no nosso convidado.
Venha participe conosco a sua presença é
muito importante.

