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.

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.”

ESCALA DE SERVIÇO
Domingo
Dirigente do Culto
Som
Projeção
Recepção

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

2 Coríntios 3.17

Próximo
Pr. Aloisio Campanha
Kevin Siqueira
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

5 - Uma igreja que crescia numericamente - O crescimento da igreja é
natural. A igreja não é uma estrutura morta, mas é um organismo vivo. Se a
igreja não cresce é porque estão existindo coisas que a estão impedindo de
crescer. Não sou um defensor da numerolatria. Deus não quer platéia, Deus quer
discípulos verdadeiros. Crescimento numérico pode ser conseguido com práticas
e métodos mundanos, mas o crescimento saudável só Deus pode conceder,
mediante a oração da igreja, da pregação da Palavra e do discipulado com os
novos crentes.
Que o Senhor nos ajude através do referencial da Igreja Primitiva a sermos o
corpo vivo de Cristo aqui nessa localidade, deixando as coisas que para trás ficam
e prosseguindo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que o
nosso louvor seja consciente. baseado naquilo que estamos nos esforçando para
ser.
Pr. Aloísio Campanha
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A IGREJA QUE QUEREMOS SER: CORPO VIVO DE CRISTO
Há um cântico que entoamos muitas vezes em nossas igrejas, mas não
percebemos a profundidade do que estamos declarando para o Senhor, isso
mesmo, para o Senhor, porque afinal de contas é para Ele que cantamos, que diz
o seguinte na nossa afirmação: Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente
mudado, unidos e vivendo em amor.
Que somos corpo não tenho dúvida nenhuma, mas quantas vezes não amamos a
nós mesmos, não produzimos mudanças em nós mesmos e tampouco ajustamonos dentro desse corpo?
Quando olhamos para a Igreja no começo do Cristianismo, relata em Atos dos
Apostólos, poderemos perceber algumas coisas que são importantes e que podem
dar base para o nosso cântico se tornar verdadeiro, não somente de palavras mas
também nas atitudes.
David Eby, pastor presbiteriano, disse que se quizermos aprender sobre a Igreja
como corpo vivo de Cristo, devemos olhar para o modelo dessa Igreja em Atos e
não buscar modelos pragmáticos da atualidade. Então, quais seriam esses
modelos que definem uma Igreja como corpo vivo de Cristo?
1 - Uma Igreja que é fiel a Palavra de Deus - Era uma igreja que
perseverava na doutrina dos Apóstolos. Não há igreja viva e verdadeira sem a
doutrina apostólica. Onde as verdades bíblicas são distorcidas podem haver
sociedades religiosas, mas não igrejas vivas de Jesus Cristo.
2 - Uma igreja comprometida com a oração - Não podemos divorciar a
oração da pregação. Os apóstolos se dedicaram a oração e ao ensino da Palavra.
A oração é o oxigênio de uma igreja viva.
Não precisamos de prestígio político, mas de intimidade com o Todo-Poderoso.
3 - Uma igreja onde reina o amor e a comunhão - Todos os membros da
igreja estavam juntos e tinham tudo em comum. Reuniam-se diariamente no
templo. Havia um profundo amor entre eles e tambem uma profunda comunhão.
Havia vontade de estar junto, de crescer junto, de aprender junto.
4 - Uma igreja que adora a Deus com entusiasmo - A igreja viva de Cristo
celebra com temor. As coisas de Deus eram tratadas com reverência mas ao
mesmo tempo louvava-se a Deus com entusiasmo. A igreja tinha uma correta
relação vertical e tambem horizontal. Seus membros tinham intimidade com Deus
e tambem comunhão uns com os outros.

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Cântico

COMUNICAÇÕES

Liber NY Worship & Praise Team
Vem, Esta É A Hora (Português, Español & English)

Oração Inicial

Pr. Aloísio Campanha

Cânticos

Liber NY Worship & Praise Team

Celebrai A Cristo, Celebrai (Português, Español & English)
Aclame Ao Senhor (Português, Español & English)
Boas-Vindas

Pr. Aloísio Campanha

Dedicação de Dízimos e Ofertas

Pr. Aloísio Campanha

Hino de Dedicação

“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,

Piano
Tudo Entregarei 295 CC

Oração de Gratidão e Dedicação
Celebração da Ceia Memorial
Distribuição do Pão e Vinho
Cântico (Após a Ceia)

INTERCESSÃO

Membro
Pr. Aloísio Campanha
Membros
Liber NY Worship & Praise Team

Porque Vivo Esta - Hino 137 (Português, Español And English)
Mensagem

Pr. Aloísio Campanha

Palavras Finais

Pr. Aloísio Campanha

Oração Final e Benção

Pr. Aloísio Campanha

Música Final

Piano

Durante o culto, mantenha o seu celular desligado.

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE DEZEMBRO
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

04
13
14
14
31

– Stephanie Machado
– Casamento – Solenir & Mauro
– Solenir Machado
– João Rubens Soares
– Sotiris Malas

CELEBRAÇÃO DO NATAL 2010 NA LIBER NY
Teremos o nosso grande evento de
NATAL NA LIBER NY no DOMINGO, 19
DE DEZEMBRO.
Coral de Adultos, Kids Choir, Teatro,
Coreografia, enfim, tudo aquilo que faz
um Musical de Natal marcante e
inesquecível!
19 DE DEZEMBRO às 19:00 PM aqui
na LIBER NY

Anote tudo isto em sua agenda,
compareça e também convide amigos e
parentes. Será sem dúvida alguma, uma
noite inesquecível!!!!

