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
Pollyanna Soares
Contagem/Hoje
Jerusa, Fátima, Sotiris
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

PARA PENSAR
‘‘Dirige os meus passos nos
teus caminhos, para que as
minhas pegadas não vacilem.’’

Salmos 17:5

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.”
2 Coríntios 3.17
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O VALE DA SOMBRA DA MORTE.
“Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum,
porque tú estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam”. Salmo 23:4
A escuridão nos amedontra. Quantos de nós nos sentimos inseguros por estar no
escuro, não é verdade? Porque a escuridão produz incertezas, intranquilidade,
nos coloca diante do desconhecido, do imprevisível, do impoderável.
O vale da sombra da morte em nossas vidas é quando estamos nestas situações,
onde não conseguimos enxergar possibilidades, onde parece não haver luz, ou se
tem, é como se estivesse no “fim do túnel” e o trem está vindo na nossa direção.
Mas não temos que nos culpar por estar em situações como essas. Os vales são
inevitáveis. É impossível viver sem se ver na escuridão. Alguns vales duram anos,
outros meses, outros semanas, ou até mesmo uma noite, mas é impossível que
nós não tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte. Os vales tambem
são imparciais. Não é porque somos brasileiros, ou portugueses, ou africanos, ou
asiáticos que não temos que passar por ele. Os vales são imprevisíveis. Não esta
no nosso planejamento, passar por vales, mas eles acontecem. Os vales são
temporários. Eles não duram para sempre, nós podemos passar pelo vale, mas a
vida não é um vale. Vales são oportunidades únicas. A diferença entre um
pessimista e um otimista é queo pessimista vê em cada oportunidade um
problema, e o otmista vê em cada problema, uma oportunidade.
A proposta é que quando estivermos no vale, nós não devemos minimizá-lo ou
ridicularizá-lo, antes enfrentá-lo de frente. A melhor maneira de enfrentar um
problema é confrontando saudavelmente, não fugindo dele. Enquanto estiver
atravessando o vale, não tenha pressa de chegar do outro lado, peça socorro ao
Bom Pastor, peça visão ao Bom Pastor, submeta-se a disciplina do Bom Pastor.
No vale Deus nos ensina as lições mais preciosas de nossas vidas. No vale
descobrimos e experimentamos que nada mais é necessário do que a presença de
Deus, é no vale que aprendemos a dizer “Tú estás comigo”, porque o vale é o
lugar do encontro com Deus.
Que o nosso Bom Pastor nos guie a cada dia.
Pr Aloisio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial
Oração Inicial
Hino Congregacional

Piano
Pr. Aloísio Campanha
Regente e Congregação

A Deus Demos Glória - 228 HCC
Boas-Vindas
Hino Congregacional

Pr. Aloísio Campanha
Regente e Congregação
Um Só Rebanho - 574 HCC

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

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 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,

Campanha do Ano de 2009

Cânticos

Liber NY Worship & Praise Team
Adorarei
Quão Formoso És
Há Uma Unção

Mensagem

Pr. Aloísio Campanha
O Vale da Sobra da Morte

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Cânticos

Pr. Aloísio Campanha
Liber NY Worship & Praise Team

Oferta De Amor
Palavras Finais
Oração Final e Benção
Música Final

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.

O JANTAR TROPICAL CONTINUA
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

Se voce prestou atencao ao que
aconteceu ontem, pode ver a mao de
Deus operando grandemente e com
certeza, temos muito a agradecer .
O nosso trabalho continua no sentido
de orar pelos visitantes que estiveram
presentes afim de que a mensagem
tenha tocado em seus coracoes e venha a frutificar e
que
possam retornar.

