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
Dirigente do Culto
Som
Projeção
Recepção
Contagem/Hoje
Contagem/Proximo Dom

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

Hoje
Próximo
João R. Soares
Aloisio Campanha
Kevin Chan
Kevin Chan
Anthony Soares
Anthony Soares
Pollyanna Soares
Pollyanna Soares
Jerusa, Fátima, Sotiris
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

ESCOLHA O CERTO
Assemelhar-se ao homem é cair em pecado,
Assemelhar-se ao diabo é habitar no pecado,
Assemelhar-se a Cristo é afligir-se pelo pecado,
Assemelhar-se a Deus é deixar o pecado.
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O DEUS QUE CONTROLA EQUILIBRADAMENTE
ISAÍAS 25:1-5
Não são raras as vezes, em situações da vida, onde pensamos que Deus nos
desamparou e lançamos um grito de dor, desequilibrado, perguntando coisas que
não projetam as promessas do Eterno.
Nos esquecemos que Deus está no controle de todas as coisas e tudo o que
acontece na nossa vida é por permissividade dEle. Há uma mentira espalhada por
satanás, o pai da mentira, que o homem vendeu o seu direito lá no Éden, quando
aceitou a proposta do maligno, e satanás agora tem o controle sobre a vida e as
coisas. Pois quero lhe afirmar que Deus continua no controle de todas as coisas e
o faz equilibradamente. Não exerce esse controle como um tirano, que exige de
seus súditos as coisas mais absurdas e castiga aqueles que não lhe obedece com
chicotadas e calabouços. Pelo contrário ele exerce essa soberania com
misericórdia, que é a capacidade que Ele tem de renovar para nós o que ninguem
mais quer renovar. Ele exerce essa soberania e controle com amor, porque assim
Ele decidiu, se doar por cada um de nós. Ele exerce essa soberania nos
perdoando a cada dia, porque Ele nos formou e então nos conhece.
Os que querem controlar, e procuram obsecadamente por isso, não possuem
esses atributos. Via de regra são autoritários, prepotentes, egoístas, orgulhosos e
mentirosos, exatamente como satanás, porque são desequilibrados.
Os problemas na verdade, servem para nos aproximarmos dEle e nos faz
entendermos mais a Sua soberania. Como diz o salmista: foi bom eu ser afligido
para aprender os seus mandamentos (Salmo 119:71).
Então, toda vez que em alguma situação nos encontrarmos diante de uma
dificuldade, não devemos culpar a Deus,nem devemos duvidar de Deus e sim
pedir que a promessa dEle se cumpra em nossa vida, porque Ele é o Deus que
tem equilibrio, porque Ele é bom e Sua bondade dura para sempre, porque Ele é
o nosso Deus que está conosco em qualquer situação, porque os problemas nos
fazem trazer a memória que Ele é o Deus que faz maravilhas e que Seus
conselhos são fiéis e verdadeiros.
A Ele pois toda a glória.
Forte abraço,

Longfellow

Pr. Aloísio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial
Oração Inicial
Hino Congregacional

Instrumental
Pr. Aloísio Campanha
Regente e Congregação

Santo És Tu, Senhor - 239 HCC
Boas-Vindas
Campanha do Ano de 2009

Pr. Aloísio Campanha
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

Cânticos

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,

Liber NY Worship & Praise Team
Deus De Amor
Coração Igual Ao Teu
A Ele A Glória

Mensagem

Pr. Aloísio Campanha
O DEUS QUE CONTROLA EQUILIBRADAMENTE
ISAÍAS 25:1-5

Hino Congregacional

Regente e Congregação

Perdoa-Me, Senhor - 275 HCC
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Palavras Finais
Oração Final e Benção
Música Final

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Instrumental

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

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO
Dia
Dia
Dia
Dia

04
10
21
29

–
–
-

Evanise Chan
Pollyanna Pinto Soares
Edesio Brasil
Maria Lucy Scaramuzzi

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.
ESTAMOS A POUCO PARA OS CINCO ANOS DA LIBER/NY
“Que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios
que me tem feito?” Salmo 116:12
Que após um momento de reflexão, voce como membro, possa colocar
diante do Senhor algo que gostaria de presentear a sua Igreja Batista
da Liberdade/NY em comemoração a mais um ano de existência . Deus
sempre dá o melhor para nós e que possamos dar o melhor a Ele
também.

