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

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
“Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o
Senhor, e o povo ao qual escolheu para
sua herança..”

Salmos 33:12
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A NOVIDADE E A REALIDADE
O novo sempre nos fascina, mas temos uma discrepância grande quando a novidade é
confrontada com a realidade.
Os peregrinos chegaram a este país há muitos anos atrás, buscando liberdade e uma
maneira de expressão a Deus como lhe era devida. Encontraram e fundaram este país
nestes princípios. Hoje a realidade é diferente. O que mudou? Os princípios outrora
aplicados ou o homem que em nome da liberdade, oprime, amedronta e é violento? Por
isso muitos andam dizendo que os EUA não é mais o mesmo país de outrora.
Não sei se voce ainda se lembra de quando chegou a este país. O novo sempre
chamava a nossa atençao. Era um mundo diferente, embora cada um que aqui chegou
tivesse objetivos diferentes, o novo era o mesmo. A cultura, o clima, os transportes, a
moeda (tremenda diferença naquela época), etc... . Hoje a realidade é diferente. O que
mudou? O clima, a cultura ou talvez nós mesmos enquadrando-nos dentro de um
sistema globalizado que nos faça não querer mais sonhar e ir em busca do novo? Por
isso muitos hoje andam dizendo que este país não é aquilo que pensavam.
Na área emocional, não se faz amigos como antigamente. A correria cotidiana, a
desconfiança, a arrogância, a indiferença nos separa cada dia mais, e o relacionamento
fica cada vez mais superficial, e não passa de um “hi” quando muito. Não se ama mais
com profundidade. Os casamentos são contratos por tempo limitado, que se renovam
se tudo estiver correndo bem. O que mudou? Os sentimentos ou os relacionamentos?
Na vida espiritual temos a oportunidade de viver em novidade de vida. Como os
peregrinos temos e podemos procurar a cada dia a realidade dessa novidade, porque
temos uma garantia que a novidade e a realidade são as mesmas, porque a nossa base
para isso é que o garantidor disse: “Eu sou o mesmo ontem, sou hoje, e serei
eternamente”. Quantos estão decepcionados hoje, não com o que garante, mas
conosco que não vivemos a novidade e a nossa realidade é desastrosa, ou até falamos
da novidade mas a realidade é outra.
Somos nova criatura, temos uma nova posição, possuimos nova vida, temos uma nova
motivação, andamos em um novo caminho, realizamos um novo trabalho e esperamos
um novo lar e isto tem que ser realidade em nossas vidas.
Que Deus nos abençoe e nos conduza em novidade de vida.
Forte abraço,
Pr. Aloísio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial
Hino Congregacional

COMUNICAÇÕES

Piano
Regente e Congregação
Doxology - 514 BH

Oração Inicial
Boas-Vindas

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
MOMENTO CÍVICO

Hinos Nacional Americano

Congregação

The National Anthem
Pledge of Alligence
Momento de Intercessão pelos EUA
Hino Congregacional

Monica Malas (5 anos)
Pr. Aloísio Campanha
Regente e Congregação

America The Beautiful – 489 BH
Palavra sobre a Campanha de 2009
Mensagem
Celebração da Ceia Memorial
Hino Congregacional

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Regente e Congregação

Jesus, Keep Me Near The Cross (Quero Estar ao Pé da Cruz) –
97 BH 1ª e 2ª estrofes
Hino Congregacional
Regente e Congregação
Battle Hymn ( Já Refulge a Glória Eterna) – 488 BH
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Palavras Finais
Oração Final e Benção
Música Final

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Piano

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,
*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, consolo e conforto pelo falecimento de Leine
Maria Luz Campanha.
* Pela familia do irmão Celsino DaSilva pelo falecimento de um ente
querido, afim de que Deus conforte a todos.

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO
Dia
Dia
Dia
Dia

11
13
15
28

–
–
–
–

Kevin Siqueira
Jocilene Ayres Malas
Nathalia Boroni Soares
Aniversario de casamento – Ana e Carlos
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.

