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
Pr.
Som
Projeção
Recepção
Contagem/Hoje
Contagem/Proximo Dom

Hoje
Próximo
Aloisio Campanha
João Rubens Soares
Kevin Siqueira
Kevin Siqueira
Anthony Soares
Caroline Soares
João R. Soares
João R. Soares
Jerusa, 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

PARA SUA MEDITAÇÃO
“Deleita-te também no Senhor, e ele te
concederá os desejos do teu coração.
Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele,
e tudo ele fará.”
Salmo 37: 4 e 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 REESCREVER DE UMA HISTÓRIA
Muitos de nós já experimentamos situações na vida que seriam escritas ou contadas de
uma forma completamente diferente se pudessemos vivenciá-las novamente.
Mas foi através destas experiências é que crescemos, nos tornamos melhores pessoas,
aprendemos a reavaliar e ter coragem de admitir que poderia ser diferente. Penso que
seria interessante se pudéssemos voltar lá e mexer em algumas peças, trocar alguns
personagens, estar em outros lugares na hora ‘H”.
Essa foi uma pergunta que Nicodemos, líder judeu, fez a Jesus há mais de dois mil
anos atrás. Como vou nascer de novo? Hoje o mun do esta perguntando de uma outra
forma: Como posso reescrever a minha história?
Essa é a pergunta que muitos seres humanos estão fazendo hoje. Se voce tambem
esta incluido nesta perspectiva, seria interessante pensar em algumas coisas que
nortearam a vida de Nicodemos e pode tambem nortear a sua.
Primeiro é procurar Jesus para uma conversa. Nicodemos foi ter com Jesus e isso fez
toda a diferença em sua vida. Convide Jesus para estar ao seu lado nas horas de
decisões e de reescrever a sua história, Ele quer ser o seu parceiro nesta jornada. A
despeito de tudo o que voce já viveu até agora, algo novo pode acontecer, porque Ele
faz novas todas as coisas. ( Ap 21:5).
Seja uma pessoa otimista. Não olhe para a história de sua vida e já decrete a
derrota, veja-a com perspectivas diferentes.
Aprenda a viver pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a
convicção das que não se vê.
Liberte-se dos sentimentos mesquinhos. Isso não ajuda em nada e o reescrever
de uma história não combina com o que já está errado.
Nutra a sua alma com sonhos. Isso é fundamental para o alimento da mesma.
Viva com profunda paixão, para que sinta-se fazendo a coisa certa, na hora certa,
pela razão certa.
Coloque Deus no centro de tudo. Ame-o com todo o seu coração, com toda a sua
alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento.
No reescrever de sua história, confie em Deus, entregue a mesma para Deus,
espera nEle e descanse nEle, para que esse reescrever glorifique a Ele.
A Ele pois, toda a glória.
Forte abraço,

Pr. Aloisio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO

COMUNICAÇÕES

Música Inicial

Piano

Oração Inicial

Pr. Aloísio Campanha

Cântico

Liber NY Worship & Praise Team
Verdadeiro Adorador

Boas-Vindas

Pr. Aloísio Campanha

Campanha do Ano de 2009

Pr. Aloísio Campanha

Cânticos

Liber NY Worship & Praise Team
Deus Fara Um Caminho
Os Que Confiam No Senhor
Deus do Impossível

Mensagem

Pr. Aloísio Campanha
Reescrever De Uma História

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Pr. Aloísio Campanha

Palavras Finais

Pr. Aloísio Campanha

Oração Final e Benção

Pr. Aloísio Campanha

Música Final

Piano

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.

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

04
13
14
14
31

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE DEZEMBRO

– Stephanie Machado
– Casamento – Solenir & Mauro
– Solenir Machado
– João Rubens Soares
– Sotiris Malas

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

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

Venha e participe conosco:
Reunião de Oração e Estudo Bíblico às 8:00PM
PRÓXIMO ACONTECIMENTO
Convite ao Natal é o tema da cantata que estaremos
assistindo aqui na Igreja no próximo dia 20 de
dezembro às 7:00 PM. Aproveite a oportunidade de
convidar alguém para que esteja celebrando conosco o
Natal de Jesus.
Família Campanha tenham uma excelente viagem e que Deus os
acompanhe. O nosso abraço e carinho e desejo de um Feliz 2010.

