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
Hoje
Dirigente do Culto
João Rubens Soares
Som
Kevin Siqueira
Projeção
Anthony Soares
Recepção
João R. Soares
Contagem/Hoje
Jerusa, Sotiris
Contagem/Proximo Dom Jerusa, Sotiris

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.”
Próximo
João Rubens Soares
Kevin Siqueira
Anthony Soares
João R. Soares

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
“E o que estava assentado sobre o trono disse:
Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me:
Escreve; porque estas palavras são verdadeiras e
fiéis.”
Apocalipse 21:5

2 Coríntios 3.17
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O VISLUMBRAR DE CONQUISTAS.
“Guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e o

temeres, porque o Senhor, teu Deus, te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de
aguas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das
montanhas.”Deuteronômio 8:6-7
Não temos dúvidas que o ano de 2009 foi um ano difícil porque uma crise financeira mundial
foi estabelecida. Mas uma coisa que me chama a atenção, principalmente em nós latinos, é
que o entrar de um ano novo renova-se a esperança em dias melhores.
Há um renovar de votos, de promessas, de comprometimento, de atuação, parece que uma
determinação toma conta de cada um de nós e nos colocamos diante do “novo” com uma
perspectiva diferenciada, mas infelizmente nos esquecemos de renovar as atitudes.
É necessário aprender com o que não deu certo, tirar lições e procurar não mais cometer os
mesmos erros.
Sempre ouvimos diante do novo ano que se inicia um trecho de uma música popular que
diz: “Muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender”. A nossa prioridade é sempre olhar
para nós mesmos.
Estamos diante de 2010 e um vislumbrar de conquistas está diante de nós, não poderia ser
diferente. Algumas coisas podem ser feitas para que a esperança não se torne em poucos
dias uma agonia, para que os sonhos não se tornem pesadelos e para que a alegria do novo
não seja perdida por trazer a memória os velhos fracassos.
Primeiro, devemos guardar os mandamentos do Senhor. Veja como, apesar da crise, o
Senhor foi fiel. No deserto que voce atravessou, não faltou o maná, não faltou a sandália no
pé, não faltou companhia, não faltou incentivo e a prova disso é que voce está vivo e pode
trazer a memória o que lhe dá um futuro e uma esperança.( Lamentações 3:21)
Guardemos os mandamentos do Senhor para que vivamos e o nosso viver seja de esperança
porque bendito é o ser humano cuja esperança é o Senhor.
Em segundo lugar, porque guardamos os seus mandamentos, entramos no novo sabendo
que já é bom, não que se tornará bom no caminho.(Deuteronômio 8:7). Tudo o que Deus
faz é bom, porque Ele faz tudo formoso, mas quando Ele nos fez, viu que era muito bom.
Então o novo que inicia, esta ligado a cada um de nós. O bom que eu e voce queremos de
2010 está conectado em conhecer de perto o Deus que é bom ,e que renova a sua bondade
para conosco de geração em geração, de querer o bem ao meu próximo, de vê-lo como a
extensão de mim mesmo, de enxergar bondade nas pessoas, e isso transcende épocas e
anos.
Por último de saber que no ano que se coloca diante de nós será de “manancias profundos”
que saem dos vales e das montanhas. Isso quer dizer que experimentaremos coisas grandes,
novas, que não saberemos de como chegaram em nossas mentes, de onde sairam recursos ,
de como vieram parar em nossas mãos. Os mananciais quando são invadidos por acões que o
prejudicam, afetam a qualidade da agua.
Que em 2010 o vislumbrar de vitórias seja consequência de saber quem nos abastece: Um
Deus puro e santo que faz novas todas as coisas.
Pr. Aloísio Campanha
Forte abraço e um Feliz Ano Novo.

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial
Oração Inicial
Hino Congregacional

Piano
João Rubens Soares
Regente e Congregação

A Deus Demos Glória - 228 HCC
Boas-Vindas
Hino Congregacional

Jerusa Soares
Regente e Congregação

Alvos Mais Que A Neve - 286 HCC
Celebração da Ceia Memorial
Distribuição do Pão e Vinho
Hino Congregacional

Pr. Fernando José Coelho
Membros
Regente e Congregação

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.

Morri Na Cruz Por Ti -124 HCC
Hino Congregacional

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO

Regente e Congregação
Céu, Lindo Céu! - 580 HCC

Mensagem
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Hino Congregacional

Pr. Fernando José Coelho
Pr. Fernando José Coelho
Regente e Congregação

Tu És Fiel, Senhor – 25 HCC
Palavras Finais
Oração Final e Benção
Música Final

Jerusa Soares
Pr. Fernando José Coelho
Piano

DIA
DIA
DIA
DIA
DIA
DIA
DIA

17
19
21
21
25
26
31

–
–
–
–
–
–
–

Cecília DaSilva
Caroline Pinto Soares
Lídia Lacerda Parreira
Monica Malas
Douglas Lacerda Parreira
Kevin J. Chan
Casamento – Nathalia e Douglas

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 8:00 PM.
VEM AÍ
Uma das atividades que teremos neste início de ano é o
estudo do livro Um Mes Para Viver. Ele nos leva a
pensar em 30 dias para uma vida sem arrependimentos.
Não deixe de participar desta programação e você verá
o quanto temos que aprender em nossa caminhada
cristã.

