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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CONSTRUÇÃO E ECONOMIA
“Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.”
Salmo 127:1

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
“Porque toda a casa é edificada por
alguém, mas o que edificou todas as
coisas é Deus”.
Hebreus3:4

É interessante como a economia desse país esta ligada a construção. Quando aqui
cheguei, fiquei impressionado com a rapidez que se levanta uma casa, se comparado
ao Brasil. Aqui realmente se aplica o ditado que “tempo é dinheiro”.
A indústria imobiliária desse país implica no sustento de várias famílias. Desde a
limpeza do local com as máquinas, da fundação que implica o concreto, do framing que
vem a madeira, a eletricidade, o encanamento, o ar condicionado e heater, a borracha
do roofing, o gesso do sheet rock, o granito da cozinha, e o carro na garagem, envolve
todas as demais áreas de comércio, porque precisamos de lugares para conseguir o
material, desde o cimento até a concessionária para o carro. Daí podemos perceber
como tudo esta interligado.
Assim é a nossa vida. Os resultados positivos que colhemos é quando entendemos que,
na construção da mesma, estamos interligados e isso influencia diretamente na
economia.
Em tempos de crise, a tranquilidade que demonstramos, é consequência de um
investimento de dependência e direcionamento de um expert.
Como na construção é importante seguir o “blue print”, que é o direcionador para que
seja segura, tambem na nossa construção existencial, temos que ter esse “blue
print”que é a Palavra de Deus – a Bíblia. Ela é o que vai nos direcionar, de nos dizer
onde podemos andar, de quanto podemos suportar, quais os materias a serem usados.
Se na construção se faz necessário o uso de capacetes e proteção, na construção da
vida não é diferente. O uso do capacete da salvação e da couraça da justiça é que vai
nos garantir proteção para não gastarmos as nossa energias e tambem material com
aquilo que não precisa, portanto nos ensina a economizar.
O lucro na construção está muito na compra do terreno e do material. O lucro na
construção existencial está em saber que o preço já foi pago e temos acesso ao melhor
material para a mesma que é a fundação do amor, o frame da alegria, a estrutura da
paz, o teto da esperança.
Nestes materiais não precisamos ser economicos, porque o Senhor quer construir lares
com os mesmos e nós somos os seus representantes.
Portanto, que ele nos ajude.
Forte abraço,
Pr. Aloísio Campanha
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CRESCENDO COM EQUILIBRIO
“Do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de
todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o
aumento do corpo, para sua edificação em amor.”Ef. 4:16
Cânticos

Liber NY Worship&Praise Team
Todo Poder
Toma O Teu Lugar

Mensagem

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
*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

VIVER A VIDA EM TEMPOS MODERNOS
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Palavras Finais
Oração Final e Benção
Música Final
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Instrumental

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.
PRÓXIMO DOMINGO
Um Mês Para Viver
Estaremos dando início a esta série de lições.
Convidamos voce
a participar deste estudo. Não
devemos perder a oportunidade que Deus nos está
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?

