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 Chan
Anthony Soares
João R. Soares

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.”
Próximo
Pr. Aloisio Campanha
Kevin Chan
Anthony Soares
João R. Soares
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NA MUDANÇA DOS ANOS O JESUS CRISTO DE SEMPRE
“Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre”. Hebreus 13:8

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

TESTANDO SUA ATENÇÃO
Durante o ano de 2011 vamos estar dando enfase às mensagens que
Deus nos fala a cada domingo ou às quartas-feiras. Gostaríamos que
voce respondesse a cada pergunta e entregasse ao Ministério de Midia.
Surpresas virão portanto participe.
1 - Qual o texto bíblico usado pelo Pr. Aloísio em nosso último culto
deste ano?
2 - Qual o animal citado na ilustração?
3 - Voce tirou alguma mensagem para sua vida ou algo que ajude voce
a ser mais comprometido com Deus em 2011?

Nós vivemos em um mundo de mudanças. O que serve hoje daqui há pouco não serve
mais, porque já esta ultrapassado e torna-se obsoleto. Porque os anos estão passando
tão depressa, às vezes as mudanças se tornam necessárias.
Mas a verdade é que neste mundo de mudanças as pessoas estão cada dia mais
procurando alguma coisa estável, duradoura, confiável. Muita gente esta fugindo das
coisas produzidas com baixa qualidade que solucionam por um pouco de tempo e
depois o rombo fica maior. Nesta procura, muitos se firmam nas finanças, outros no
casamento, outros na religião, outros nos amigos e outros na fama e no prestígio,
esquecendo que tudo isso, sem uma administração sábia, produz mais mudanças.
Estamos no inicio de mais um ano e percebo que este anseio é grande tambem em
nossa comunidade. Depois de um ano onde foram várias as dificuldades, o raiar de um
ano novo sempre traz novas perspectivas, mas tambem traz o perigo de cometermos
os mesmos erros: o de procurar estabilidade nas coisas.
Alguem disse que nada dura para sempre. Nesse inicio de ano, onde voce, talvez,
esteja traçando as suas metas, pode ser que tenha um plano B para caso de
mudanças. Nada de errado nisso, mas gostaria de que no plano A de sua vida voce
priorizasse aquele que não muda nunca: Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e
paa sempre!!!
Ele é o nosso passado e conhece todas as mudanças que já aconteceram conosco e o
por que dessas mudanças. O maior problema que tinhamos e que poderia causar a
mudança mais dolorosa na vida Ele solucionou na cruz, levando sobre si os nossos
pecados.
Ele é o nosso presente, porque Ele sabe da nossas dificulades e como isso pode causar
mudanças que nos distanciam da vontade dEle, por isso Ele as apresenta diante do Pai
durante todo o ano, como o nosso Advogado, intercedendo por nós.
Ele é o nosso futuro, porque Ele já está lá, preparando o nosso lugar para com Ele
reinar para sempre. O que Jesus fez no passado, Ele continua fazendo hoje e assim vai
ser para sempre porque nEle não ha mudanças e nem sombra de variação.
Quando priorizamos aquele que não muda, todos os anos de nossa vida são contados
na presença dEle, e o que vai mudar é o caráter, que no passar dos anos vai se
parecendo mais com o caráter daquele que é imutável.

Feliz Ano Novo.

Pr. Aloísio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Prelúdio

COMUNICAÇÕES

Piano–Junior Machado

UM NOVO ANO, UM NOVO TEMPO
“Quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste a
este reino?” Ester 4.14
Oração
Pr. Aloiso Campanha
Saudação aos visitantes
Pr. Aloiso Campanha
PARA ESTE TEMPO É PRECISO ADORADORES
VERDADEIROS
“Ele é teu Senhor. Presta-lhe, pois, adoração.” Sl 45.11
Cantico
Worship&Praise Team
Bom Estarmos Aqui
Leitura bíblica em uníssono: João 4.23,24
“ Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade; porque o Pai procura a
tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o
adoram o adorem em espírito e em verdade.”
Cantico
Worship&Praise Team
Em Espirito em Verdade
PARA ESTE TEMPO É NECESSÁRIO RECONHECERMOS A
GRAÇA DE DEUS PARA CONOSCO
“Dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da
herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas, e
nos transportou para o reino do seu Filho amado” Cl 1.12,13
Momento de Dedicação
Hino Congregacional

Dízimos e Ofertas

Worship&Praise Team

“Conta as Bênçãos” – 444 HCC
PARA ESTE TEMPO É NECESSÁRIO SANTIDADE
“Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio
de vós” Leviticos 22.32
Celebracao da Ceia Memorial
Musica Especial
Mensagem

Pr. Aloiso Campanha
Celsino DaSilva
Pr. Aloiso Campanha

NA MUDANÇA DOS ANOS O JESUS CRISTO DE SEMPRE
Benção Apostólica
Poslúdio

Pr. Aloiso Campanha
Piano–Junior Machado

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,

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO
DIA
DIA
DIA
DIA
DIA
DIA
DIA

17
19
21
21
25
26
31

–
–
–
–
–
–
–

Cecília DaSilva
Caroline Pinto Soares
Lídia Lacerda Krummenauer
Monica Malas
Douglas Lacerda Parreira
Kevin J. Chan
Casamento – Nathalia e Douglas

TEMPO DE ORAÇÃO
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.”

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL

Gostariamos que voce marcasse em sua agenda para 2011 todos os
domingos às 5:00PM sua participacao em nossa Escola Biblica Dominical.
Deus determina tempo para tudo conforme Eclesiaste 3:1 TUDO tem o
seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito
debaixo do céu.
Peça a Ele que lhe de este tempo que com certeza vai ser de
crescimento em sua vida espiritual

