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.
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“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.”
2 Coríntios 3.17
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INDECISÃO - O QUE FAZER?

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

PARA PENSAR
“Tudo quanto te vier à mão para fazer,
faze-o conforme as tuas forças, porque
na sepultura, para onde tu vais, não há
obra nem projeto, nem conhecimento,
nem sabedoria alguma.”
Eclesiastes9:10

Vivemos em mundo onde temos que tomar decisões a toda hora. A que horas
levantar, o que comer no café da manhã, que roupa vestir, que caminho vai me
levar mais rápido ao trabalho são decisões que tomamos quase que
automaticamante, mas que não deixa de ser uma decisão. Tem decisões que
demoram mais tempo para serem tomadas e exigem mais esforço para dentro do
possível serem acertadas. Vale lembrar nós somos produto das nossas decisões,
e que a cada dia as possiblidades aumentam.
Mas, se somos produto das nossas decisões, quando não decidimos o que somos
– atrevo-me a dizer que somos estressados. Isso mesmo, a indecisão causa
estresse e tambem deixa os outros estressados.
Muitas vezes somos indecisos por falta de fé, por dúvida. A Bíblia diz que “aquele
que duvida é como a onda do mar, impelida e agitada pelo vento, homem
vacilante que é, inconstante em todos os seus caminhos” Tiago 1:6,8.
A palavra grega para inconstante é como se “cambaleasse como bêbado”. Se
voce e eu, tiver como estilo de vida o “cambalear” e não procurar o equilibrio,
andaremos indecisos e consequentemente produzindo stress.
Qual seria o antídoto para a indecisão? Deixe Deus guiar voce. Deus não somente
alimenta, Ele lidera. Deus não somente provê, Ele guia. Deus não somente
protege, Ele direciona. Deus é aquele que nos firma e nos diz: Eu sei que voce
tem que tomar decisões, mas fique firme, porque Eu estou com voce, Eu lhe
ajudo e Eu lhe sustento com a dextra da minha justiça”. Isaias 41:10
Deus quer nos guiar e manter um relacionamento conosco. Através deste
relacionamento saberemos a Sua boa, agradável e perfeita vontade quando
aproximamos dEle com humildade, quando pedimos a Ele com fé, quando
ouvimos e prestamos atenção as Suas respostas e quando confiamos plenamente
no agir dEle. Afinal de contas Ele é o Pastor e nada nos faltará.
Que Deus nos abençoe, para que não fiquemos indecisos, mas que tomemos as
melhores decisões.
Forte abraço,
Pr. Aloísio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial
Oração Inicial
Hino Congregacional

Piano
Pr. Aloísio Campanha
Regente e Congregação

Oh, Venham Coroar! - 195 HCC
Boas-Vindas
Hino Congregacional

Pr. Aloísio Campanha
Regente e Congregação

Vinde, Cristãos, Cantai - 235 HCC
Campanha do Ano de 2009

Regente e Congregação
Perto, Mais Perto - 442 HCC

Mensagem
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Hino Congregacional

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Regente e Congregação

O Que Darei A Cristo? - 430 HCC
Palavras Finais
Oração Final e Benção
Música Final

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 e seu Ministério
*Pela diretoria da nossa igreja e membresia,
*Pelos jovens e adolescentes e crianças de nossa igreja ,
*Pela vida de nossos aniversariantes do mês,
* Pela comunhão entre os irmãos,

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
Hino Congregacional

COMUNICAÇÕES

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Piano

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

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE AGOSTO
Dia 12 – Princesa Manuel
Dia 19 - Carlota Custodio
Dia 30 - Sofia de Oliveira
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. Nesta semana
estaremos intercendendo pela Igreja e pelo Jantar Tropical.

JANTAR TROPICAL RETA FINAL
29 de agosto de 2009
Hora – 7:00 PM
Separe um dia desta semana e esteja
intercedendo especificamente por
esta programação, se possível jejue.
Não estamos preocupados com o
jantar em si mas, que os convidados
possam experimentar o alimento mais importante para vida: o
espiritual que transforma e salva.
Nosso lema tem sido: ore, colabore, convide e o mais importante
participe do evento.

