xcQUERIDO 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 MEDITAR
“Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo,
assim também andai nele, arraigados e
sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim
como fostes ensinados, nela abundando em ação
de graças”.
Colossences 2: 6 e 7

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.”
2 Coríntios 3.17
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GERENCIAMENTO: A CHAVE PARA O EQUILIBRIO
Havia muita gente, indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para
comer. Jesus lhes disse: “Venham comigo para um lugar deserto e
descansem um pouco” Marcos 6:31
Quantas vezes voce já sentiu que sua vida está fora de controle? A sensação que
temos é que o relógio sempre esta na frente e nós estamos correndo atrás
tentando alcançá-lo com os compromissos assumidos e a falta de tempo para
atendê-los.
Sei que isso nos leva a estar estressados e nos culpamos por não manejar bem o
tempo. Na nosa vida diária não podemos eliminar o stress, mas podemos
gerenciá-lo para que a vida seja prazerosa e gostosa de ser vivida.
Jesus experimentou enorme stress e pressão, mas mesmo assim, não parece ter
pertubado a paz de sua mente. Indepentendemente da oposição, pedidos
constantes e pouca privacidade, sua vida refletiu um calmo senso de equilibrio
com todas essas coisas.
Qual era o segredo?
Identificação – Conheça quem voce é. Jesus disse ”Eu sou a luz do
mundo”.(João 8:12)
Dedicação – Conheça a quem voce quer agradar. Jesus disse: “Por mim mesmo
nada posso fazer, eu julgo apenas conforme o que ouço e o meu julgamento é
justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas Aquele que me enviou”.
(João 5:30).
Organização – Defina metas claras – Jesus disse: “sei de onde vim e sei para
onde vou...” (João 8:14)
Concentração – coloque seu foco em uma coisa de cada vez. Jesus disse: “É
necessário que eu pregue as Boas-Novas em outras cidades tambem, porque
para isso fui enviado” (Lucas 4:43)
Meditação – Crie o hábito de orar. “De madrugada, quando ainda estava escuro,
Jesus levantou-se, saiu de casa, e foi para um lugar deserto, onde ficou orando.
( Marcos 1:35)
Relaxamento – Tire um tempo para aproveitar a vida.
Equilibrio – A chave para o gerenciamento do stress.
Olhando para o que Jesus fez, temos o mapa para sermos bem sucedidos em
gerenciar a nossa vida, de uma maneira que iremos produzir equilibrio por onde
quer que formos.
Que Ele mesmo, o nosso equilibrio, nos ensine.
Pr. Aloísio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial

Piano & Cello
God, And God Alone

Oração Inicial
Hino Congregacional

Pr. Aloísio Campanha
Regente e Congregação

Firme Nas Promessas - 344 HCC
Boas-Vindas
Pr. Aloísio Campanha
Campanha do Ano de 2009
Pr. Aloísio Campanha
Cânticos
Liber NY Worship & Praise Team
Aclame Ao Senhor/Canta Al Señor/Shout To The Lord
Poder Pra Salvar
Faz Um Milagre Em Mim
Mensagem

Pr. Aloísio Campanha
GERENCIAMENTO

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

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,
*Pelos nossos visitantes,
* Pela comunhão entre os irmãos,
*Pelas programações de final de ano.
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE NOVEMBRO

Dia 02 – Lecir Siqueira
Dia 12 – Chun Chueng Chan
TEMPO 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. Vamos compartilhar
juntos sobre “a vida que vale a pena ser vivida”.

THANKSGIVING
Se voce pretende participar do Almoço de
Thanksgiving junto com a Primeira de New Jersey,
nao deixe de procurar a irmã Selma Campanha e
confirmar a sua presença.

