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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“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.”
2 Coríntios 3.17
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SALVOS PARA SERVIR.

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
“E Deus é poderoso para fazer abundar
em vós toda a graça, a fim de que tendo
sempre, em tudo, toda a suficiência,
abundeis em toda a boa obra;”
II Corintios 9:8

... porque tive fome e me destes de comer, tive sede, e destes-me de beber,
era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu, e vestistes-me; adoeci, e
visitatastes-me; estive na prisão, e fostes ver-me. – Mateus 25:35-36
Não sei se voce já teve a sensação de fazer algo e depois que para para pensar,
percebe que não sabe a razão do porque esta fazendo aquilo.
Percebi nesta última sexta-feira, denomidada de “black-Friday”, o quanto a propaganda
leva pessoas a fazerem o que não querem e o que pior, o que não precisam.
São centenas de produtos que são colocados em liquidação e geralmente quem os
compra são pessoas que já tem o produto e consequentemente não precisam dele.
Quantos gastam o dinheiro que não tem, para comprar o que não tem necessidade,
para impressionar quem eles não conhecem ou a si próprio, dando-lhe a falsa sensação
de que precisa daquilo e depois que tem, não sabe o que fazer com o mesmo.
Olhando para a vida cristã, essa é a percepção que temos. Nós temos tudo o que
precisamos em Cristo, e ficamos a espera, de um “black-Friday espiritual” para
conseguir algo que sempre esta a nossa disposição. Pagamos um preço muito alto em
filas e correrias para “experimentar” algo diferente e depois que experimentamos nem
sabemos porque estávamos a procura daquilo.
A vida cristã tem um propósito. Cristo nos salvou para servimos uns aos outros. A
nossa mão tem sempre que estar estendida para tocar a outra que necessita, para
fazer a conexão com aquilo que esta sendo necessitado e a provisão com aquele que
pode providenciar.
Às vezes estamos sempre a espera de um grande evento para servirmos, uma
liquidação, onde várias pessoas vão estar, mais é no dia a dia que as coisas acontecem
e podemos através do serviço dar um “light-Friday”para tantos que vivem na escuridão
e precisam da luz de Jesus.
Podemos fazer isso apresentando a agua da vida aos sedentos, o pão da vida aos
famintos, a liberdade aos presos pelo pecado, enfim, sendo a resposta a um mundo
que a cada dia esta sendo “liquidado”.
Que Deus nos abençoe e nos conduza a sermos seus instrumentos a cada dia.
Forte abraço,
Pr. Aloísio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial

Piano & Cello
Shine, Jesus, Shine!

Oração Inicial
Hino Congregacional

Pr. Aloísio Campanha
Regente e Congregação

Tu É Fiel, Senhor/Great Is Thy Faithfulness
25 HCC (1a e 3a estrofes)
Boas-Vindas
Campanha do Ano de 2009
Cânticos

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Liber NY Worship & Praise Team

Aclame Ao Senhor ( Port/Esp./Eng.)
Declaramos
Quero Água Viva
Mensagem

Pr. Aloísio Campanha
OBRAS MORTAS X SERVIÇO A DEUS

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Palavras Finais
Oração Final e Benção
Música Final

Pr. Aloísio Campanha
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 ,
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

Venha e participe conosco:
Reunião de Oração e Estudo Bíblico às 8:00PM
PRÓXIMOS ACONTECIMENTOS
1- No mes de dezembro as Igrejas Liber/NY e
Primeira/ NJ estarão apresentando uma Cantata de
Natal. Aqui na Liber sera no dia 20. Aproveite para
convidar parentes e amigos para participar com
voce da Celebração do Aniversario do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo.

2 -Vem aí um mes de atividades e estudos
direcionados com o tema “UM MES PARA VIVER’’.

