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

2 Coríntios 3.17

Domingo
Dirigente do Culto
Som
Projeção
Recepção

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

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

•

•

•

querem o dono dos presentes, porque essas pessoas não sabem que, o
que tem mais valor, não é o material que perece, mas um
relacionamento com o Eterno – e isso é de grande valor.
O presente tem que ser recebido. Esse presente está disponível para
todos, mas Deus não força ninguém a recebê-lo. Nós temos que recebêlo, abrir o pacote e aceitar como um presente de Deus para nós. É uma
decisão individual, porque precisa de sua assinatura e ninguém pode
assinar por você. Portanto, só você pode decidir aceitar ou não esse
presente.
Neste Natal, dê esse presente a você mesmo, e se você já o tem,
compartilhe esse presente com alguém, porque esse presente é para
todos.

Forte abraço,

Pr. Aloisio Campanha
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O MAIOR E MELHOR PRESENTE – II Corintios 9:15

Natal é tempo de dar. De dar e receber presentes, de troca , de abraçar. É assim
desde que os sábios saíram do oriente levando ouro, incenso e mirra para Jesus.
É claro que é muito mais complicado hoje do que naqueles tempos. Longas filas
no shopping center, milhões de alternativas, nintendo ou xbox, verizon or att&t,
live barbies, devoluções, trocas, loucura atrás de promoções, preocupação com
cor, tamanho, moda, enfim... You name it.
Bem, neste Natal, como em todos os outros natais, pessoas vão abrir milhões de
presentes. Alguns vão ser de uma cor errada. Muitos serão retornados ou
trocados, mas tem um presente que cabe em todo lugar e satisfaz a todos; um
presente que não se desgasta, que não fica descolorido, que não quebra, que não
sai da moda, que não se desvaloriza, que não precisa de reparos. Um presente
que é apropriado para a cirança, adolescente, jovem ou adulto, menino ou
menina, homem ou mulher, não faz diferença. Um presente que todos precisam e
desejam, mas que às vezes não tomam a decisão de conseguí-lo; um presente
que é o mais valioso do que todos é aquele bebê na manjedoura. É o presente
para todas as estações, mas princicipalmente nesta época de Natal é o mais
celebrado. No Natal, nós celebramos o fato de que Deus nos deu o presente, que
é o Seu Filho, para que através da fé nEle, nossos pecados sejam perdoados e
tenhamos vida eterna. (João 3:16)
Alguns pontos sobre este presente que é incrível, que não tem preço, e que não
está disponível em nenhuma vitrine de shopping center.
•
Esse presente é o próprio Jesus – O presente que Deus quer nos dar
é conhecer a Jesus. Conhecer Jesus como um amigo, ter um
relacionamento estreito com Ele, de ser conhecido e amado por Ele.
Esse presente tem um grande valor. Embora não exista nada melhor do que
conhecer a Cristo, algumas pessoas não conseguem entender e ver dessa
maneira. Os olhos dessas pessoas não foram abertos. Eles olham na
manjedoura e enxergam um bebê e não um Rei. Eles não conseguem
enxergar o Salvador do Mundo. Eles não conseguem ver nada de especial
porque eles não veem com os olhos da fé. Tudo o que eles conseguem ver é
um ser humano como qualquer outro. Eles veem os presentes do lado da
manjedoura e querem os presentes, mas não querem o dono dos presentes,
Continua na pagina 04

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Hino Congregacional

COMUNICAÇÕES

Regente e Congregação
Oh, Vinde Fiéis! 90 HCC

Oração de Abertura

Pr. Aloísio Campanha

Boas-Vindas

Pr. Aloísio Campanha

Hino Congregacional

Regente e Congregação

Falai Pelas Montanhas 94 HCC
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Hino Congregacional

Pr. Aloísio Campanha

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,

Regente e Congregação
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE DEZEMBRO

Cantam Anjos Harmonias96 HCC
Oração de Dedicação e Gratidão
Hino Congregacional

Regente e Congregação

Surgem Anjos Proclamando104 HCC
Mensagem
Palavras Finais

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

04
13
14
14
31

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

Pr. Aloísio Campanha

TEMPO DE ORAÇÃO

O MAIOR E MELHOR PRESENTE

Pr. Aloísio Campanha

Oração Final e Benção

Pr. Aloísio Campanha

Música Final

Piano

Todos os domingos à partir da 18:15 e às quartas-feiras à partir
da 8:00PM. Participe e veja as bençãos que Deus tem derramado sobre
cada um de nós e também em nossa Igreja.
“Onde não há reverência, certamente está faltando a espécie
mais elevada de amor.”

Durante o culto, mantenha o seu celular desligado.
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
Todos os domingos às 5:00PM. Temos estudado lições com o tema
central “Virtudes Cristãs”. Hoje estudamosa primera parte sobre
Perseverança como texto básico Filipenses 3:7-16, e encerraremos
no proximo domingo.

