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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VIVER A VIDA EM TEMPOS MODERNOS
... porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.(Filipenses 1:21)

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
“Mas, se alguém não tem cuidado
dos seus, e principalmente dos da
sua família, negou a fé, e é pior do
que o infiel”.
I Timoteo 5:8

Nos tempos modernos, a vida ficou mais difícil de ser vivida na sua plenitude. Vida
plena é quando o equilíbrio fundamental, a razão de existir, é vivido com clareza e
profundidade. Isto está ligado aos relacionamentos, aos sentimentos e as atitudes.
Estamos inseridos em um universo múltiplo e dinâmico, que está em constante
mudança por causa da tecnologia. A revolução tecnológica está acabando com as
relações humanas e as formas de amar entre um homem e uma mulher, entre os pais
e os filhos, entre os irmãos, e entre os amigos.
Os relacionamentos hoje na sua maioria são entre o ser humano e uma máquina. O
tempo que deveria ser gasto para fortalecer um relacionamento, para iniciar uma
amizade, para estabelecer pontes é investido no computador e não ao próximo, na
realidade o nosso próximo é a máquina. Pagamos o toll (pedágio) automaticamente,
lavamos a roupa, fazemos transações bancárias, colocamos gasolina no carro, e
quantas vezes nem abrimos a boca, mas temos que saber apertar botões. Daqui a
alguns dias não vai ser necessário aprender a falar e sim a usar teclados.
No lar é que isso deve ser ensinado. O diálogo é fundamental. No interior do Brasil há
um ditado que “tudo bem conversado sai barato”. Estamos perdendo muita coisa por
causa do silêncio em respeito a máquina. Não temos mais aquele sentar junto para
tomar um café, comer um doce, e “botar”a conversa em dia.
Em detrimento da falta de comunicação, os sentimentos passam a ser superficiais.
Negamos toda forma de compromisso pela mentira que vivemos. O exemplo bíblico
para isso foi quando Jesus perguntou a Pedro: Amas-me? Pedro respondeu: Senhor,
tu sabes que eu te amo. Mas a resposta de Pedro não era o tipo de amor que Jesus
esperava de Pedro. Por não haver comunicação com o Pai Celestial o nosso sentimento
para com Ele não é de profundidade e sim superficial, por isso o nosso tipo de amor
por Cristo é descompromisado.
Jesus disse que veio para que tivéssemos “vida em abundância”, mas os tempos
modernos tem tirado de cada um de nós, a vida que vale a pena ser vivida. Vida de
pecados deixados para trás, vida de amor, de contrição e de louvor.
A proposta é que as nossas atitudes sejam de um tipo de gente que sabe o que é
viver, porque já não vive mais o nosso “eu” e a vida que agora vivemos é pela fé no
filho de Deus, o qual nos amou profundamente e se entregou a si mesmo por nós.
Isso transcende a modernidade, porque Ele é antes de todas as coisas e quer que cada
um de nós possa viver a vida de uma tal maneira que alcancemos corações sábios.
Forte abraço,
Pr. Aloísio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial
Hino Congregacional

COMUNICAÇÕES

Piano
Regente e Congregação
Conta As Bençãos - 444 HCC

Oração Inicial

Pr. Aloísio Campanha

INTERCESSÃO

“Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro
dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilharte perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras; e eu vim
por causa das tuas palavras.” Daniel 10:12

Perdoa-Me, Senhor - 275 HCC
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Campanha do Ano de 2009
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Mensagem

Pr. Aloísio Campanha
VIVER A VIDA EM TEMPOS MODERNOS

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

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Instrumental

*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,
*Pelo Haiti e por toda siatuação ali existente .
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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. Nossas reuniões tem sido grandemente abençoadoras.
Todos são sempre muito benvindos.Também todas as quartas-feiras à
partir da 8:00PM.
VEM AÍ
Um Mês Para Viver
Convido a você que é adolescente, jovem, adulto,
idoso a participar deste estudo. Não devemos perder
a oportunidade que Deus nos esta dando de
aprendermos um pouco mais a vivermos melhor na
dependência dele. 30 dias pode parecer pouco ou
muito depende do relacionamento que você
tem
com Senhor. Você está preparado para viver somente
este tempo ou seja 30 dias?

