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
“Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais
penetrante do que espada alguma de dois
gumes, e penetra até à divisão da alma e do
espírito, e das juntas e medulas, e é apta para
discernir os pensamentos e intenções do
coração”.
Hebreus 4:12

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.”
2 Coríntios 3.17
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VIDA E PALAVRA
“Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para
a correção e para a instrução na justiça”. II Timóteo 3:16

Estava andando pelo norte do Estado de New Jersey , em uma área que podemos
considerar como fazenda , e chamou-me a atenção um “bill board” que dizia o
seguinte: “Está perdido? Volte para o manual”. E tinha uma figura da Bíblia.
O interessante é que tinha tudo a ver com a situação que se desenhava porque
eu estava pensando nesta hora que vi esse cartaz, que se o meu carro quebrasse
em uma área como aquela que estava trafegando, como eu iria fazer visto que
não tinha uma alma viva por perto. E de repente a resposta estava ali, bem em
frente aos meus olhos.
Quantas vezes erramos por não prestar atenção no manual. Ficamos tão
contentes com os presentes que recebemos, que colocamos as instruções que são
muito importantes de lado, ou até mesmo as jogamos no lixo. Só quando temos
problemas com o presente que ganhamos é que nos lembramos do manual que
encurtaria o caminho e apontaria as soluções.
Temos a vida como presente de Deus. E temos a Sua palavra como o manual.
Quantas vezes em nossa existência estamos perdidos e ficamos tão preocupados
e ansiosos em resolver os mesmos, que confiamos em nossa própria direção e
conhecimento, que não nos damos conta de quem é o presenteador e o guia.
Quantas vezes no caminho da vida estamos perdidos e queremos pedir ajuda e
não tem nenhuma alma viva que esteja disposta a ouvir, a compartilhar, a
abraçar e a caminhar junto para apontar direções, e não voltamos os olhos para o
“bill board”que está na nossa frente.
A Palavra de Deus é um consolo e uma fortaleza. Primeiro porque ela aponta para
o criador – ele é o inspirador. Depois essa palavra não é fútil, pelo contrário ela é
útil e tambem instrui no caminho reto, caminho seguro, caminho pacificador e
caminho que transcende ter ou não ter problemas, mas que instrui a se
posicionar diante desses problemas e sair deles mais do que vencedor.
Isso produz vida – vida na palavra. Quando isso passa a ser estilo, e não somente
a consulta por um momento de dificuldade, voce pode ser o orientador e a
referência do melhor manual do mundo.
Que Ele mesmo nos abençoe,
Forte abraço,
Pr. Aloísio Campnha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Cânticos de Abertura

COMUNICAÇÕES

Worship & Praise Team
Pela Fé No Filho De Deus
Jesus em Tua Presença
Jesus Te Entronizamos

Oração Inicial

Jocilene Ayres Malas

Boas-Vindas

Pr. Aloísio Campanha

Avisos

Pr. Aloísio Campanha

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Pr. Aloísio Campanha

Música Instrumental

Piano

Campanha de 2010

Worship & Praise Team
Preciso de Ti
Quero Água Viva
Verdadeiro Adorador

Oração Final e Benção
Música Final

*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 irmãs Maria Lucy e Wine Camargo
*Oremos pelo Rio de Janeiro

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABRIL

Pr. Aloísio Campanha

Cânticos

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

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Instrumental

DIA
DIA
DIA
DIA
DIA
DIA

08
13
19
20
24
26

– Luiz Mauro Junior
– Ana da Silva Conceição
– Pr. Aloisio Campanha
– Neide dos Santos
– Pr. Eli Fernandes de Oliviera
– Maria de Fatima Lacerda

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.
GINCANA BIBLICA
No próximo domingo a nossa Gincana Bíblica tera como tema o livro de
Atos do Apóstolos capítulos de 1 a 5 no horario da EBD que será das
6:00 PM às 7:00 PM. Incentive o seu grupo a participar e estude, temos
certeza de que será de grande aprendizagem para todos os
participantes.

O Pr. Fernando Coelho no trabalho missionário que estará realizando no
Brasil na cidade de Afuá. Sua oferta será um grande incentivo para ele.

