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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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
“Um cristão desanimado tem
consequentemente uma fé contaminada.”
Pr. Creflo Dollar

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.”
2 Coríntios 3.17
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MONTANHAS OU MONTES – ISAÍAS 25-6-10
Muitos de nós queremos viver um pedaço do céu aqui na terra. É por isso que temos os
nossos sonhos e visões.
Nós queremos que as igrejas em declínio sejam revitalizadas, nós queremos abraçar o
estrangeiro, nós queremos cobrir o que está sentindo frio, nós queremos confortar aqueles
que estão desesperançados, nós queremos alimentar o faminto, mas em vez de subir na
montanha, para de lá, ter uma resposta e sermos produto da resposta, nós criamos montes
que até são intransponíveis de objeções e de dificuldades. E a pergunta é: Por que não
fazemos aquilo que sabemos que é bom, mas fazemos aquilo que não é a resposta para o
que queremos e sabemos? Esse era o dilema de Paulo quando escreveu: “O bem que eu
quero isso não faço, mas o mal que não quero isso faço”. Romanos 7:19
Parece que não podemos subir a montanha porque nós estamos a cada dia sendo
confrontado por estes montes criados por nós mesmos. Não podemos como nação acertar
contra o terrorismo, não podemos nos concentrar por causa da crise que nos assola, somos
distraidos por corrupções e casos de white water e Monica Lewinsky e demais coisas. Não
podemos com os nossos casamentos porque estamos mais preocupados com as nossas
obrigações sociais do que com o cônjuge. Nossas igrejas não sobem a montanha porque
estamos cercados pelos montes da doutrina, dos dogmas e do denominacionalismo. Nós não
resolvemos os problemas das drogas, da violência, da pornografia, porque temos que subir
no monte do conflito de interesses, não podemos com os problemas dos adolescentes,
porque queremos criar um final feliz. Nós não podemos lidar com o vazio que tem dentro do
ser humano, porque estamos cercado pelas nossas inseguranças. E como a experiência do
salmista que olhava para os montes em volta de Jerusalém, com todo tipo de holocausto aos
deuses e dizia: “Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? “.
O pior é que esses montes tem se tornado lugares de adoração na nossa vida. Temos que ter
a coragem de fazer como o salmista que do fundo da alma deu a resposta e a direção para a
sua indagação: “O meu socorro vem do Senhor quem fez os céus e a terra”.
Perceba que as respostas estão dentro de nós e cabe a cada um de nós percebermos esses
caminhos e ter a coragem de ser diferente e fazer diferença. Nós podemos levar pessoas ao
céu se começarmos a vivê-lo e não somente desejá-lo. Nós podemos ter igrejas fortes
quando tirarmos os olhos dos montes de dificuldades e colocar os joelhos nas montanhas das
possibilidades. Nós podemos colaborar com um mundo melhor a partir do momento que nos
tornarmos melhores.
Que Deus nos abençoe.
Forte abraço,
Pr. Aloísio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial
Oração Inicial
Cântico

Instrumental
Pr. Aloísio Campanha
Liber NY Worship & Praise Team
Eu Hoje Vim Aqui Pra Mudar

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,

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO

Liber NY Worship & Praise Team
Dia
Dia
Dia
Dia

Deus Não É Um Homem...
Não Tenhas Sobre Ti
Deus Fará Um Caminho
Mensagem

04
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21
29

–
–
-

Evanise Chan
Pollyanna Pinto Soares
Edesio Brasil
Maria Lucy Scaramuzzi

Pr. Aloísio Campanha
CAMPANHA DE ORAÇÃO

MONTANHAS OU MONTES
Isaías 25-6-10
Cânticos

Liber NY Worship & Praise Team
Não Tenhas Sobre Ti

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, Gregory Machado,
Kevin Chan, Lecir Siqueira, Pollyanna Soares e Stephanie Machado

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
Se voce teve o seu momento de reflexão, que tal agora começar a
colocar em prática a partir deste momento aquilo que tem no seu
coração para ofertar à sua igreja e,que Deus abençoe emseus objetivos.

