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
“Ninguém despreze a tua mocidade; mas
sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no
trato, no amor, no espírito, na fé, na
pureza.”
1 Timoteo 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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MODELO DE VIDA
Amado, não faça o que é mal, mas aquilo que é bom. Aquele que faz o bem é
de Deus, mas aquele que faz o mal, jamais viu a Deus. III João 11
A influência que outras pessoas exercem em nossa vida muitas vezes é muita
profunda.
Por exemplo, uma criança, ouvindo a sua mãe falar ao telefone, pode até repetir a
variação de voz e os trejeitos que a mãe faz e pronuncia quando age e fala. Um jovem
que esta observando o seu chefe lidar com uma situação difícil, ou mesmo um jogador
que é referência, pode perceber e copiar como os mesmos agem quando estáo em
uma situação desfavorável. Percebemos membros que seguem os mesmos modelos de
seus pastores.
Penso que não há nada de errado em seguir o exemplo de outra pessoa, somente
temos que prestar atenção a quem estamos seguindo, quem é o nosso modelo, quem é
o nosso referencial. Estamos inseridos em um contexto onde estamos em falta de bons
referenciais. Tudo pode, tudo é permitido em nome da liberdade de expressão, de
pensamento e ficamos no meio de uma sociedade sem limites.
Existe uma luta entre o bem e o mal, que não vem de agora.. Desde há muito, essa
tem sido a grande questão: a quem ouvir e a quem seguir. Muitas vezes seguimos a
alguem sem ter conhecimento do que é necessariamente o mal ou o bem, sem saber o
que o nosso referencial pensa, como age, justamente por essa pessoa estar tambem
inserida em uma sociedade confusa, que perdeu os parâmetros de maldade e bondade.
E quando esses modelos tem a oportunidade de fazer diferença, de ser a resposta a
tantas indagações, não o fazem por exatamente não saber a diferença entre o bem e o
mal.
Nós cristãos temos um referencial que sempre nos disse o que pensa e como age –
Jesus Cristo. O estilo de liderança de Jesus é inconfundível. A proposta de vida de
Jesus é incomparável. O relacionamento que Ele mantem com os seus liderados é
encorajador.
Jesus faz novas todas coisas. Ele veio com uma nova biologia – Importa-vos nascer de
novo. Ele veio com uma nova psicologia – Não se turbe o vosso coração, tende bom
ânimo. Ele veio com uma pedagogia – A minha paz vos dou, não estou dando essa
paz,como o mundo dá. Ele veio com uma nova didática – o ensino por parábolas. Ele
veio com um projeto, que é o projeto mais fascinante de vida – a vida eterna. Ele sabe
a diferença entre o bem e o mal, porque Jesus é o próprio bem.
Quando Jesus se torna o referencial de sua vida, voce tambem se tornará referencial
certo na vida de outras pessoas e influenciará para o bem e dirá como o apóstolo
Paulo: “Sede meus imitadores como eu sou de Cristo”. I Coríntios 11:1
Forte abraço,
Pr. Aloísio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Cânticos de Abertura

INTERCESSÃO

Estamos Aqui Para Celebrar
Em Suas Portas Entrarei Com Louvor
Oração Inicial

Lidia Lacerda

Boas-Vindas

Pr. Aloísio Campanha

Cântico

Grupo de Louvor
Fico Feliz

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Música Instrumental

Pr. Aloísio Campanha

Hino Congregacional

*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

Congregação

Mensagem

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO

Ana Conceição

Para Onde For, Irei
308 -CC

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
Pr. Aloísio Campanha

Modelo de Vida

Música Final

“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

Violão

Oração de Dedicação e Consagração

Oração Final e Benção

COMUNICAÇÕES

Grupo de Louvor

Pr. Aloísio Campanha
Instrumental

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
Nossa igreja já inicou o envio de ajuda ao Pr. Fernando Coelho. Se voce
quer ser parte deste trabalho em Afuá não deixe de entregar no
momento dos dízimos e ofertas incando no envelope que a sua oferta
missionaria é designada especialmente para estre trabalho. “Deus ama
ao que da co alegria” 2ª. Co. 9:7b

AGRADECIMENTO
A familia Pinto Soares agradece a todos as orações e o carinho
demonstrado a Pollyanna pela cirurgia que ela fez. No momento
se encontra em um período de recuperação pós-cirúrgica sem
poder falar e ate mesmo sorrir por orientação médica. Em breve
estará conosco prestando a Deus louvor e glória pelas bênçãos
derramadas.

