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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“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.”
2 Coríntios 3.17
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VENCENDO A BARREIRA DO ORGULHO
... a nossa suficiência vem de Deus (II Corintios 3:5)

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
“Confia no Senhor e faze o bem; habitarás na
terra, e verdadeiramente serás alimentado.
Deleita-te também no Senhor, e te concederá os
desejos do teu coração. Entrega o teu caminho
ao Senhor; confia nele, e ele o fará.”
Salmos 37: 3-5

A vida é dura, mas o que muitas pessoas ainda não se deram conta, é que temos Deus
ao nosso lado para nos ajudar. Nós queremos ser Deus e na vida não podemos mudar
algumas situações, mas nós continuamos tentando de qualquer maneira.
A.W. Tozer disse: “A razão porque muitos ainda fracassam, muitos continuam fazendo
pouco progresso na vida , muitos continuam procurando, muitos ainda tem problemas
é porque ainda não se renderam ao fim de si mesmo”. Nós Ainda queremos dar ordens
e interferir no trabalho de Deus em nossas vidas.
Nós não somos Deus e nunca seremos. Nós somos humanos, e quando tentamos ser
iguais a Deus nós terminamos como Satanás, que tentou ser igual a Deus.
Nós aceitamos nossa humanidade intelectualmente, mas não emocionalmente. Nós
alimentamos a idéia de nossa humanidade, mas quando damos de cara com nossas
limitações, ficamos irritados, amargurados e ressentidos. Nós queremos ser mais alto,
mais baixo, mais inteligente, mais forte, mais talentoso, mais bonito(a) , mais rico,
nunca estamos satisfeitos.
Nós queremos tudo e ao mesmo tempo fazer tudo, e ficamos tristes quando não
conseguimos. E então, quando notamos que Deus deu características a outras pessoas
e que não temos aquelas características nós respondemos com inveja e desprezo.
O que significa entregar-se? Significa que não é uma resignação passiva, fatalista ou
uma desculpa para a preguiça. Não é dizer que “a vida é assim mesmo”.Talvez seja
exatamente o contrário: entregar a vida a Deus é resistir ao mal e a injustiça e lutar
por aquilo que precisa ser mudado. Deus muitas vezes chama pessoas que se
entregam a Ele para ser Seu representante em uma batalha. Entregar-se a Deus não é
covardia, portanto não é para covardes.
Entregar-se a Deus não é por o seu cérebro em neutro e desistir de pensar. Deus não
joga no lixo a capacidade que Ele lhe deu de pensar. Deus não quer robôs para servílo. Entregar-se não é reprimir a sua personalidade, pelo contrário Deus quer usar a sua
personalidade porque ela é única.
C.S. Lewis observou. “Quanto mais deixamos Deus tomar conta de nós, mais
verdadeiros nos tornamos, porque Ele nos formou. Ele inventou tudo aquilo que somos
e queremos ser. É quando eu tenho um encontro com Cristo e me entrego a Ele e a
Sua personalidade, que eu tenho uma real personalidade, porque ele vive em mim”.
Deus deu tudo para nós, que em 2010 entreguemos tudo a Ele.
Deus nos abençoe.

Pr. Aloísio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial
Oração Inicial

Piano
Pr. Aloísio Campanha

Hino Congregacional

Regente e Congregação

Em Jesus Amigo Temos/What A Friend We Have In Jesus
165 HCC
Boas-Vindas

Pr. Aloísio Campanha

Campanha do Ano de 2009

Pr. Aloísio Campanha

Estamos Aqui Celebrar
Aclame Ao Senhor/Canta Al Señor/Shout To The Lord
Em Espírito e Em Verdade
Mensagem

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.

Pr. Aloísio Campanha
VENCENDO A BARREIRA DO ORGULHO

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Hino Congregacional

Pr. Aloísio Campanha
Regente e Congregação

Finda-Se Este Dia – 269 HCC
Palavras Finais
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Oração Final e Benção

Pr. Aloísio Campanha

Música Final

COMUNICAÇÕES

Instrumental
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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.

