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

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

Hoje

Dirigente do Culto
Som
Projeção
Recepção

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

TESTANDO SUA ATENÇÃO
1.

Qual o texto bíblico que nos contitui Mordomos da Natureza?

2.

O que acontece quando desobedecemos na Mordomia da
Natureza?

3.

Na Mordomia da Natureza o que é fundamental para as
futures gerações?
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OS DISCÍPULOS DE JESUS E OS VALENTES DE FUKUSHIMA
O mundo assiste a dor dos japoneses por uma tragédia que aconteceu a mais de uma
semana no norte daquele país. Muitos querem sair do Japão, porque além do
terremoto e do “tsunami”, o país vive com o perigo da radiação, porque um dos
reatores de uma usina esta prestes a explodir em Fukushima.
Enquanto japoneses e estrangeiros tentam fugir para longe de Fukushima, um grupo
permanece no lugar mais perigoso do planeta: o complexo de Fukushima. Os bravos
técnicos enfrentam o risco de explosões, incêndios e principalmente a exposição em
tempo integral à radioatividade. Além de resfriar a central, eles estão construindo uma
nova linha de transmissão para restabelecer a energia na central. Não à toa estão
sendo chamados de “Os valentes de Fukushima”.
Isto me traz a memória o que aconteceu a mais de dois mil anos atrás. O mundo
estava sobre o domíno de um império – o império romano. As pessoas sofriam,
principalmene os cristãos, com perseguições, prisões e pesados impostos que poderiam
ser considerados como terremotos, porque este império, fazia tremer a base de
qualquer sonho, e tambem como “tsunamis” que invadia as casas e destruia o que as
pessoas levaram anos para construir. Todos queriam ir para bem longe daquele lugar.
Neste contexto chega Jesus, com uma nova proposta, com uma nova biologia, com
uma nova pedagogia, com uma nova psicologia, com uma nova filosofia. Chamou doze
homens e apresentou essa proposta transformadora e, enquanto todos queriam sair
daquele lugar, Jesus os desafiou a permanecer ali para produzir as transformações
necessárias.Guardadas as devidas proporções, estes homens tambem enfrentaram
riscos de explosões, incêndios e estavam expostos em tempo integral a crueldade
romana e judaica. Poderiam ser chamados “os valentes de Jerusalem”.
Como os valentes de Fukushima, os discípulos aprenderam e propagaram uma
verdade sobre uma nova linha de comunicação com a Central – Jesus Cristo. Porque
eles acreditaram nisso hoje o evangelho chegou até a mim e voce. Não sei se voce já
parou para pensar em quantas pessoas dependem de voce, para que saiam de uma
área de explosão e do perigo da “radiotividade pecaminosa” que estão, para pegar um
“vôo” para a região da alegria e da paz que excede o entendimento. Não sabemos se
os valentes de Fukushima vão conseguir, mas temos a certeza que os valentes de
Jerusalem conseguiram. Então esta na hora de nos tornamos valentes tambem e
tirarmos pessoas da área de explosão e conduzí-las aquele que “refrigera a nossa
alma”.
A Ele pois toda a glória.
Forte abraço,
Pr. Aloisio Campanha

CULTO DE LOUVOR E
Hino Congregacional

ABERTURA

ADORAÇÃO
Regente & Congregação

Deus Dos Antigos - 34 HCC
Oração Inicial
Boas-Vindas
Avisos

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
DEDICAÇÃO DE BENS E VIDAS

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Hino Congregacional

Pr. Aloísio Campanha
Regente & Congregação

Conta As Bençãos - 444 HCC
Oração de Gratidão e Dedicação
Campanha de 2011

Worship & Praise Team
Aos Pés Da Cruz
Deus Fará Um Caminho
A Vitória

“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 ,
*Pelos nossos visitantes,
*Pela familia Lacerda tendo em vista o falecimento de Norma,
*Pela saúde de Richard Rodriguez esposo de Rosilene e por toda
família,
*Pelos novos convertidos...

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO

DIA 12 – Maria Rafaela Rodriguez
DIA 17 – Jerusa & João Rubens – Casamento
DIA 18 – Jerusa Pinto Soares

ORAI SEM CESSAR

MEDITAÇÃO NA PALAVRA
Mensagem

INTERCESSÃO

Pr. Aloísio Campanha

LOUVOR & ADORAÇÃO ATRAVÉS DE MÚSICAS
Cânticos

COMUNICAÇÕES

Pr. Aloísio Campanha

DESPEDIDA DO MOMENTO DE CULTO
Palavra Final
Pr. Aloísio Campanha
Oração Final e Benção
Pr. Aloísio Campanha
Música Final
Luis Mauro Machado Jr. - Piano

Com toda certeza podemos afirmar que a semana que passou tenha
sido abencoadora para voce por ter podido compartilhar com seu
parceiro a intercessão em favor do Ministério de Música e de Educação
Religiosa. A nossa luta continua pois a obra não chegou ao fim. O nosso
Trio Dinâmico precisa sempre estar em atividade e ele conta com a sua
ajuda, não fique de fora o trabalho é nosso.

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 para sua vida spiritual
Venha conhecer um pouco os ensinamentos de Tiago.

