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
Hoje
Próximo
Dirigente do Culto
Aloisio Campanha
Aloisio Campanha
Som
Kevin Siqueira
Kevin Siqueira
Projeção
Anthony Soares
Anthony Soares
Recepção
Pollyanna Soares João Rubens Soares
Contagem/Hoje
Jerusa, Sotiris
Contagem/Proximo Dom Jerusa, Sotiris

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

MEDITAÇÃO
“Assim como um pai se compadece de seus
filhos, assim o Senhor se compadece daqueles
que o temem”.
Salmo 103.13

2 Coríntios 3.17
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PAI – RESPONSABILIDADE E DIRECIONAMENTO
Uma das coisas que mais influenciam a escolha de onde morar aqui nos
Estados Unidos é a escola para os filhos, torna-se como uma prioridade ter
boas escolas para os nosso filhos.
Qual é a maior prioridade? Normalmente, a resposta está relacionada a
profissão, dinheiro, casa, moradia, escola e outras coisas acessórias. De
certa forma estamos projetando sobre um sistema funcional o que nós
temos que ensinar aos nossos filhos dentro de nossos lares, seja na prática
ou na instituição.
Na verdade, esquecemos que as maiores prioridades têm caráter formativo,
emocional e familiar. As figuras de liderança doméstica, embora desgastadas
pelo estilo de vida contemporâneo precisam ser realinhadas e postas em
seus devidos lugares.
A crítica denegriu os valores outrora sagrados,
maternidade, paternidade, sexualidade, religião. Embora bombardeada de
todas as maneiras, a família continua.
Qual é o papel do pai? Ainda existe essa cadeira dentro dos lares, a cadeira
do papai? Está sobre os ombros do pai
uma parcela imensa de
responsabilidade no direcionamento e rumo da família. Ninguém escolhe por
ninguém na sociedade livre, mas aponta o caminho.
O pai tem essa tarefa. Ele reflete a vontade de Deus em seus
relacionamentos sociais e, na família, aponta o caminho para os filhos,
mesmo quando já são maduros, pois jamais deixam de ser filhos. Quem não
gosta de receber o reconhecimento do pai na hora do acerto? Quem não
sente a falta do pai na hora da decisão?
A sociedade espera a manifestação dos filhos de Deus, com suas boas obras,
para crer em Cristo. De onde virá maior e melhor testemunho a não ser da
família? Que Deus nos conceda a bênção de sermos pais responsáveis e que
direcionemos as nossas famílias para sermos o produto da resposta.
Forte abraço,

Pr. Aloísio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial
Oração Inicial
Boas-Vindas
Cânticos

Piano
Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Liber NY Worship & Praise Team
Aba Pai
Bendito Seja Deus
Verdadeiro Adorador

Campanha do Ano de 2009

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

Mensagem

Pr. Aloísio Campanha

PAI – RESPONSABILIDADE E DIRECIONAMENTO
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Cântico

Pr. Aloísio Campanha
Monica, Nicholas& Congregação

This Little Light Of Mine
Palavras Finais
Oração Final e Benção
Música Final

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Piano

FICHA TÉCNICA
MM Jocilene Ayres Malas
Som: Kevin Siqueira, Kevin Chan
Projeção: Anthony Soares
Liber NY Worship & Praise Team – Caroline Soares, Celsino DaSilva,
Kevin Chan, Lecir Siqueira e Pollyanna 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,
*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

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO
Dia 06 – Aniversario de casamento – Jocilene e Sotiris Malas
Dia 17 – Maria Eugenia de Oliveira (Bia)
Dia19 – Alberto Siqueira
Dia 25 – Dora Prodel (Dorinha) (hoje)
Dia 25 – Nicholas Malas (hoje)

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
Você é o nosso convidado para participar da maior e melhor escola do mundo.Ela
acontece todos os domingos às 5:00PM.

