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.

ESCALA DE SERVIÇO
Domingo
Dirigente do Culto
Som
Projeção
Recepção

Hoje
Pr. Aloisio Campanha
Kevin Siqueira
Anthony Soares
Ana Conceição

Próximo
Pr. Aloisio Campanha
Kevin Chan
Anthony Soares
João R. Soares

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 8:00 pm
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês
Assembléia Geral–Todo 2º domingo do mês às 4:30 pm

MEDITAÇÃO
“Faze-me ouvir a tua benignidade pela
manhã, pois em ti confio; faze-me saber o
caminho que devo seguir, porque a ti
levanto a minha alma.”

Salmo 143:8

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.”
2 Coríntios 3.17
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ATÉ QUANDO COXEAREIS ENTRE DOIS PENSAMENTOS?
I REIS 18:21

A dualidade nos processos da vida pode colocar o ser humano em sérios problemas. Somos
expostos a tantas opções de caminhos e, muitas vezes, nos sentimos atraídos e abraçamos a
vários deles a ponto de parecer que virou moda não ter identidade. Temos a impressão de
que muitas pessoas se deixam ser levadas pelo momento e por aquilo que parece ser bom.
Ficar em cima do muro não é mais dúvida e sim um estilo de vida. Aprendi que quem agradar
a todo mundo na verdade não agrada a ninguém – nem tampouco a ele mesmo e
principalmente a Deus.
Há um ditado popular que diz: “Não sei se caso ou se compro uma bicicleta”. A dúvida desde
que foi lançada na raça humana tem sido uma ameaça a “paz que excede o entendimento”.
Essa dúvida se aplica nas diferentes e diversas possibilidades de escolha. Na área material
temos a opção de comprar este ou aquele objeto, esta ou aquela casa, este ou aquele tênis,
podemos até comprar ambos e dependendo das condições usá-los com dignidade e mantêlos limpos e bonitos. Na área emocional, torna-se muito difícil esta aplicação visto que
namorar duas pessoas, casar-se com duas pessoas e nutrir um sentimento de igualdade por
duas pessoas é complicado. É claro que há excessões e talvez uma delas seja o amor dos
pais que amam os filhos igualmente, ou pelo menos deveria ser assim. Na área espiritual,
penso eu, torna-se impossível este estilo de vida baseado no que diz a Palavra. Não dá para
querer viver servindo a vários deuses. “Ninguem pode servir a dois senhores” disse Jesus.
(Materus 6:24). Quem comigo não ajunta, espalha ( Lucas 11:23) . Quem não é por mim, é
contra mim (Mateus 12:30) . Porque voce não é frio nem quente, vou vomitá-lo da minha
boca ( Apocalipse 3:16)
Ser morno, ficar em cima do muro, não é o estilo de vida proposto por Jesus. A proposta de
vida que Ele nos dá é vida em abundância e nisto não está incluído indecisão, porque esta
leva a insatisfação que por sua vez conduz a não conhecê-lo. A satisfação de conhecer a
Cristo nos dá estabilidade para trilhar o caminho da fé em Deus com determinação “porque
sabemos em quem temos crido”. O conhecimento de Cristo e a satisfação que temos nEle é a
proposta para andarmos em plenitude de vida. E isto está para além de conhecer muitas
igrejas, muitos pastores, muitos líderes, ou ficar pulando de galho em galho em busca de
respostas e satisfação espiritual. Pois sabemos que estas respostas e satisfação espiritual só
podemos encontrar em Jesus.
Quantas vezes as pessoas aplicam o sentido material a vida emocional e principalmente
espiritual. Primeiro, invertem os papéis e passam a servir as pessoas mais do que a Deus, e
não satisfeitas, “endeusam” as pessoas e como resultado vem a dúvida de quem servir e
consequentemente a insatisfação, lutas, pelejas e contendas.
No meio de tantas opções que o mundo nos oferece e visto que temos acesso a quase todas
elas, um exemplo que temos é o do apóstolo Paulo quando diz: “Todas as coisas me são
lícitas, mas nem tudo me convém”. Eu tenho a proposta de coxear entre dois pensamentos,
mas será que vale a pena? Será que é lícito?
Que Deus nos abençoe e ensine a andar nos seus caminhos.
Forte abraço,

Pr. Aloísio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Cânticos de Abertura

Grupo de Louvor
Deus Está
Fonte De Água Viva

Oração Inicial
Boas-Vindas
Avisos
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Música Instrumental
Celebração da Ceia Memorial
Hino Congregacional

Pollyanna Soares
Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Piano
Pr. Aloísio Campanha
Regente e Congregação

Pão Da Vida - 516 HCC
Hino Congregacional (após a Ceia)

Pr. Aloísio Campanha

ATÉ QUANDO COXEAREIS ENTRE DOIS PENSAMENTOS?
Oração Final e Benção
Música Final

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 irmãs Maria Lucy e Wine Camargo

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO

Grupo de Louvor e Congregação

Quando Deus Fizer Chamada - 157 HCC
Mensagem

COMUNICAÇÕES

Pr. Aloísio Campanha
Instrumental

Dia
Dia
Dia
Dia

04
06
08
16

–
–
–
–

Anthony Pinto Soares
Aniversario de casamento – Celsino e Cecília
Scott Machado
Winefred Adalberto Camargo

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. Participe e veja as
bencaos que Deus tem derramado sobre cada um de nos e tambem em
nossa Igreja.
MISSÕES: O Pr. Fernando Coelho estará realizando um trabalho
missionário no Brasil na cidade de Afuá. Sua oferta será um grande
incentivo e ajuda para ele e sua família.
Nos próximos meses estaremos fazendo uma Campanha Missionária com o
objetivo de estarmos participando mais ativamente neste ministério que é
nosso também.

SAL DA TERRA E LUZ DO MUNDO

Você esta convidada para uma bela tarde de comunhão entre mulheres!!
Sua presença nos trará muita alegria!!
Dia: 26 de Junho de 2010 as 6:00PM
Local: 68-10 31st Avenue
Woodside, NY 11377

