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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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, como é santo aquele que vos
chamou, sede vós também santos
em toda a vossa maneira de viver”.

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.”
2 Coríntios 3.17
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TRINTA SEGUNDOS

X

TRINTA DIAS PRA VIVER

“A vida que agora vivo, vivo-a na fé no filho de Deus, o qual me amou e a
si mesmo se entregou por mim” Gálatas 2:20
A veiculação de um anúncio no SuperBowl é uma das coisas mais caras no mundo
da publicidade. Calcula-se que o preço por trinta segundos de comercial gira em
torno de U$ 3,000.00 (Três Milhões de dólares).
Grandes empresas sempre procuram investir na propaganda de seus produtos ou
serviços nesta época onde os olhos, principalmente da América, estão voltados.
Empresas como a Coca-Cola, Bridgestone, Denny’s, Career Finding etc, sabem
que esta época do ano, o retorno é garantido. Somente o fato de o anúncio estar
na tela na hora do jogo já garante uma visibilidade tremenda.
É interessante que esses números tem tudo a ver com o maior espetáculo que
este mundo já experimentou – A presença de Jesus Cristo.
Foi quando um homem de trinta e três anos morreu em uma cruz e mudou a
história e épocas. Durante três anos viveu com doze homens ensinando-os
princípios que direcionam a vida de todos os cristãos até hoje, mostrando a
eternidade de seus ensinos, porque Ele é eterno.
Se observarmos o preço, foi de graça. O ingresso é até hoje o mesmo: “Venham
e bebam de graça da agua da vida”. A resposta pessoal é que vai definir o
futuro de continuar participando do espetáculo.
O que faríamos se soubessemos que esse dinheiro estivesse disponível para
insvestir do jeito que quizéssemos? Será que o colocaríamos em uma propaganda
de trinta segundos?
Considerando que a sua vida é o maior capital que voce tem, como voce tem
investido esse capital? Voce tem colocado onde as pessoas posssam ver ou onde
Deus esta direcionando? Se voce tivesse trinta dias para viver, como seria a sua
vida? O que voce faria? O que ou qual seria a sua prioridade?
Se ainda não pensou nisso, esse é o convite para que nas próximas semanas
possamos pensar juntos em valores que vão dar resultados eternos, e render o
que é necessário para que os expectadores sejam impactados.
Que Deus nos abençoe para isso.
Forte abraço,

1 Pedro 1:15

Pr. Aloísio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Musica de Abertura
Oracao Inicial
Hino Congregacional

Piano
Pr. Aloisio Campanha
Vocal e Congregação

Maravilhosa Graça – 193 HCC
Boas-Vindas
Avisos
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Hino Congregacional

Pr. Aloisio Campanha
Pr. Aloisio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Vocal e Congregação

Foi Na Cruz - 293 HCC
Celebração da Ceia Memorial
Música Especial
Oração final da Ceia
Hino Congregacional

Mensagem

P r. Aloisio Campanha
Gregory Machado
Princeza Manuel Luzi
Vocal e Congregação

Ceu, Lindo Ceu! – 580 HCC

Pr. Aloisio Campanha

Introdução de “ 30 DIAS PARA VIVER”
Oracao Final e Bênção

Pr. Aloisio Campanha

COMUNICAÇÕES
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 .

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE FEVEREIRO
DIA 17 – CASAMENTO – Evanise e Chan
DIA 22 – Selma Campanha

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. Nossas reuniões tem
sido grandemente abençoadoras.
Também todas as quartas-feiras à partir da
8:00PM. Os nossos grupos tem aumentado a
cada semana junte-se a nós.

DESTAQUE: UM MÊS PARA VIVER
Estamos dando início hoje a esta série de lições que serão ministradas
em nossos Cultos e também na Escola Biblica Dominical. Convidamos
voce a participar destes estudos. Não devemos perder a oportunidade
que Deus nos está dando para aprendermos um pouco mais a vivermos
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?

