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

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.”
2 Coríntios 3 17

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

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 7:00 pm
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês
Assembléia Geral – Todo 2º domingo do mês às 4:30 pm

MEDITAÇÃO
“A coroa dos velhos são os filhos dos
filhos; e a glória dos filhos são seus
pais.”
Provérbios 17:6
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O PAI QUE PROMOVE SAÚDE
O mundo está orfão de Pai. Quantos estão sem um referencial daquele que promove e
provê saúde para si e para aqueles que estão a sua volta.
Os nossos flhos serão aquilo que nós somos. Podemos até transmitir isso através do
que sabemos, mas transcende o que sabemos. Podemos falar muitas coisas certas,
mas se formos o pai errado, não produziremos filhos saudáveis, porque eles estão
olhando para nós.
Como então produzir saúde? Primeiramente gostaria de pensar que devemos ensinar
nossos filhos a servir. Para que isso aconteça devemos ser servidores. E quando
crescerem vão servir no seio da familia e onde colocar a planta do pé.
Devemos tambem ser adoradores de Deus. Sendo assim estaremos ensinando aos
nossos filhos a reconhecer Deus pelo que é não tanto pelo que faz. Sua Sanidade, Sua
Justiça, Seu Amor, Sua Bondade, enfim, os atributos de Deus, devem ser
experimentados na nossa vida para que possamos falar deles aos nossos filhos.
Outra coisa que produz saúde é ter unidade na família e nós pai somos o canal de Deus
para isso. Não é o queeu quero, mas o que queremos, não é o que eu penso, mas o
que nós pensamos. Um só corpo, um só objetivo, uma só fé.
Será que como Pai estou sendo um disícipulo de Jesus? Porque quando sou, estou
promovendo discipulado, posso abraçar o filho e falar de coisas que estou vivendo, não
de coisas que são ocultas, ou que não consegui na vida e somente estou projetando no
filho ou filha.
Por último, promovo saúde quando evangelizo. Quando falo a tempo e fora de tempo
do que Jesus esta fazendo na minha vida e de minha família. Quando tenho consciência
que a melhor mensagem é o meu testemunho e quando o que falo é aprovado pelos
filhos e esposa.
Penso que todos os dias é dia de Pai, e vejo hoje uma oportuniade única de agradecer
aos Pais que fazem até o impossível para que os filhos sejam saudáveis. Não vejo
como um dia de dar um sermão ou brigar com os pais por aquilo que não estão sendo,
mas de valorizar o que estão fazendo de bom e encorajá-los a procurar com zelo coisas
ainda melhores, e com certeza, ensinar os filhos a ter saúde vai ser fundamental para
o seu senso de realização.
Não é tanto o material que é importante para o filho, mas o espiritual. Voce pode até
pagar a conta do hospital, mas não pode comprar saúde, e sem ela não temos forças
para lutar.
Feliz Dia dos Pais
Forte abraço
Pr. Aloísio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO

COMUNICAÇÕES

Música Inicial
Piano
Oração Inicial
Pr. Aloísio Campanha
Hino Congregacional
Regente e Congregação
FESTIVAL DE HINOS V : DEUS-PAI
COMPILAÇÃO E ARRANJO: Jocilene Ayres Malas
A Ti Ó Deus 8 HCC /Ao Deus De Abraão Louvai 14 HCC/Saudai O
Nome De Jesus 56 HCC/A Deus O Pai E Benfeitor 238 HCC
Tu És Fiel 25 HCC /Santo, Santo, Pai Bondoso 4 HCC
Sonda-Me, Ó Deus 279 HCC

INTERCESSÃO

Boas-Vindas
Pr. Aloísio Campanha
Cânticos
Liber NY Worship & Praise Team
Pai Eu Te Amo/Pai Eu Te Adoro/Pai De Amor
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
O PAI QUE PROMOVEM SAÚDE
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Pr. Aloísio Campanha
Palavras Finais
Pr. Aloísio Campanha
Oração Final e Benção
Pr. Aloísio Campanha
Música Final
Piano

AOS PAIS DA LIBER-NY

“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,
*Pela diretoria da nossa igreja e membresia,
*Pelos jovens e adolescentes de nossa igreja ,
*Pela vida de nossos aniversariantes do mês,
* Pela comunhão entre os irmãos,
* Pela familia Campanha neste momento de infermidade da progenitora
da família. Que o Senhor nosso Deus lhes de força a cada um e que em
breve possamos estar agradecendo a Ele pelo livramento.
* Pela familia do irmão Celsino DaSilva pelo falecimento de um ente
querido, afim de que Deus conforte o coração de todos.

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO
Dia 06 – Aniversario de casamento – Celsino e Cecília
Dia 08 – Scott Machado
Dia 16 – Winefred Adalberto Camargo

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.

NASCIMENTO
Comunicamos o nascimento de Bruno, filho de Seli no dia 17 de junho.
Felicitamos a mamãe por este tão precioso presente recebido do Deus Todo
Poderoso e nossa oração é, que este menino ... “cresça em sabedoria, e em
estatura, e em graça para com Deus e os homens.

