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
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, 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
“Eu sou o bom Pastor, e conheço as
minhas ovelhas, e das minhas sou
conhecido.”
João 10:14

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.”
2 Coríntios 3.17
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NEM DESOCUPADO, NEM PREOCUPADO, MAS EQUILIBRADO
A ocupação é fundamental para o equilibrio na vida. Quando estamos com a mente fixada em
alvos e projetos, encontramos substância necessária a esse equilibrio.
Quando estamos desocupados a mente começa a pensar em coisas que talvez não seja o que
vai produzir melhores resultados para nós. Já diz o ditado que: “Mente desocupada é oficina do
diabo”. A falta de ocupação nos leva a projetar sintomas de inutilidade. Temos que estar
atentos para não nos acomodarmos e permitir que o desânimo nos ataque, e sim, trazer a
memória o que nos dá um futuro e uma esperança. Por termos tempo, achamos que valorizar
as pessoas é importante, o que é uma verdade, mas nos esquecemos de fazer as coisas.
Por outro lado, quantas vezes nos vemos ocupados demais. Pensamos que quanto mais
fizermos coisas, menos tempo de nos acomodar teremos, o que não é verdade, porque nos
tornamos super‐ativos, e negligenciamos princípos que são vitais para a nossa existência. Nos
damos demais as coisas e esquecemos as pessoas.
Tambem há o fato da “pré”ocupação. Causa número um de stress , é como morrer antes da
hora. Quantas vezes gastamos energia com o que não precisamos, e quando necessitamos
desta energia não há temos porque gastamos na hora errada, por uma razão errada. E quando
descobrimos isso ficamos nervosos e projetamos naqueles que nos cercam.
Qual seria a proposta? A Bíblia nos ensina que temos um Pastor e que nada vai nos faltar(Salmo
23:1) então não dá para ficar em cima do muro, nos dando pela metade ao Pastor e querendo
dEle tudo. Precisamos confiar que como Pastor, Ele é tambem o Senhor e que esse “nada”não é
o tudo que precisamos, mas o necessário a nossa existência. Então como princípios temos que
pensar no seguinte:
1) O Senhor não pode ser o seu Pastor, enquanto o seu Pastor não for o seu Senhor.
2) Voce não pode andar preocupado com nada, enquanto não aprender a orar a
respeito de tudo;
3) Não gaste suas energias com coisas que não são necessárias, para que voce as tenha
para utilizá‐las no que é essencial.
Que Deus assim nos ajude.
Forte abraço,
Pr. Aloísio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial

Instrumental

Oração Inicial

Pr. Aloísio Campanha

Boas-Vindas

Pr. Aloísio Campanha

Cânticos

Liber NY Worship & Praise Team

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

Hino Congregacional

Regente e Congregação

Descansando No Poder De Deus - 330 HCC
Dedicação de Dízimos e Ofertas

Pr. Aloísio Campanha

Palavras Finais

Pr. Aloísio Campanha

Oração Final e Benção

Pr. Aloísio Campanha

Música Final

Instrumental

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,
*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,

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

11
13
13
15
28

– Kevin Siqueira
– Jocilene Ayres Malas
– Maria de Fátima Borges (NJ)
– 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.

VEM AÍ O NOSSO JANTAR TROPICAL
Dia – 29 de agosto de 2009
Hora – 7:00 PM
“Ore pela programação, colabore com os organizadores e
convide um amigo a participar.”

