
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. 
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não precisa ser dito, ouvimos o que não queremos e não há entendimento entre 
as pessoas, e sem isso sempre levantamos questionamentos que não são 
compartilhados. 
A proposta é simples segundo Paulo quando escreve ao Efésios para uma boa 
comunicação no lar. “Pais não provoqueis a ira em vossos filhos. Filhos honrem 
aos seus pais para que se prolonguem os seus dias na terra. Maridos amai as 
vossas esposas, como Cristo ama a Igreja e esposas sejam submissas aos vossos 
maridos como ao Senhor.” 
Consideração na fala do outro pelo simples prazer de estarem juntos. Pelo 
exemplo que se tem dentro de casa, e pela instrução da Palavra que diz: 
“devemos considerar o outro superior a nós mesmos”. 
Que os nossos lares experimentem cada dia mais uma comunicação saudavel. 
Forte abraço                               

Pr. Aloísio Campanha 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
     

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

A COMUNICAÇÃO NO LAR 
 
Estamos inseridos em um contexto onde o tempo em família, está cada vez 
menor. Os pais levantam cedo para ir ao trabalho, chegam tarde, e as distâncias 
são longas. As tarefas e compromissos dos filhos que além da escola tem outras 
atividades como as esportivas e espirituais tem levado o relacionamento familiar, 
quando muito, a uma saudação no corredor da casa. 
O tempo juntos é uma das ferramentas mais preciosas para que uma familia seja 
vitoriosa. Não somente para estarem em um mesmo ambiente, mas para juntos 
em um mesmo ambiente desfrutarem do tempo com qualidade. A superficialidade 
dos relacioanamentos tem levado maridos a buscarem amizades em um ambiente 
desfavorável, tem levado as esposas a gastarem mais tempo no shopping center 
do que em casa e também tem conduzido os filhos a encontrarem nas amizades 
os conselhos que direcionam suas vidas. 
Quando chega o momento de decidir sobre algo, não há diálogo, e sim, cada um 
querendo colocar a ideia que aprendeu em outros lugares, que não são 
adequadas ao contexto da família e consequentemente o resultado é dissenção e 
descontentamento. Não quero aqui colocar que quando estamos juntos, com 
tempo de qualidade, não possa haver diferenças de pensamento, mas com 
certeza vai haver respeito ao posicionamento do outro. 
A comunicação saudável precisa ser praticada nos lares, principalmente nos lares 
dos crentes em Jesus, com qualidade. Pensamos que é pelo muito falar que 
direcionamos, influenciamos e conseguimos o respeito daqueles que estão dentro 
da casa, mas quando assim agimos perdemos o senso de lar. 
Os que estão conosco, como presentes de Deus em nossas vidas, vão nos ouvir 
mais pelo nosso exemplo do que pelo multiplicar de nossas palavras. Talvez a 
comunicação no lar esteja fraca ou nula, porque queremos impor nosso estilo, em 
vez de ser um tipo de gente que facilita a comunicação pelo estilo de vida. 
Com certeza, também, a comunicação torna-se fraca no lar, porque a nossa 
comunicação com o Criador está enfraquecida. Quando não sabemos a quem 
recorrer na hora de uma necessidade temos a tendência de nos agarrar a 
qualquer um, ou qualquer coisa que aparece ou se oferece,  como solução daquilo 
que precisamos. Sem o referencial de valores e direcionamento falamos o que  
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ATIVIDADES PERMANENTES 
 

Escola Bíblica Dominical – 05:00 pm 
Momento de Oração – 06:15 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–2º domingo do mês às 4:30 pm 
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  “Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há 
liberdade.” 

2 Coríntios 3.17 



C U L T O  D E  L O U V O R  E   A D O R A Ç Ã O  

Música Inicial                                                           Instrumental 
Cantico                                 Worship & Praise Team  
 

Celebrai A Cristo 
Oração Inicial                                            Joāo Rubens Soares 
Boas-Vindas                                                      Joāo Rubens Soares 
Avisos                                                     Jerusa Soares 
Canticos                                                           Worship & Praise Team 
 

Grande é o Senhor 
O Espirito de Deus Esta Aqui 

 
Dedicação de Dízimos e Ofertas                     Joao Rubens Soares 
Música Instrumental                                           Instrumental 
Oração de Gratidão e Dedicação                  Fatima Borges 
Campanha de 2011                Maria de Fatima Lacerda 
Cânticos                                        Worship & Praise Team 

 
Declaramos 

 
 

MEDITAÇÃO NA PALAVRA 
 

Mensagem                               Sem. Luiz Delmondes 
Oração Final                                                            Alberto Siqueira 
Música Final                                            Instrumental 
  

 

COMUNICAÇÕES 

AGENDA DE ORAÇÃO 
Faça da Oração um Hábito 

 “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  

Segunda-feira - Pr Aloisio Campanha nosso pastor, sua família e seu 
Ministério,  
Terça-feira - Pela diretoria da nossa igreja,  
Quarta-feira - Pelos ministérios existentes  da Igreja e futuros necessários,  
Quinta-feira – Pelas famílias de nossa igreja, 
Sexta-feira - Pelos nossos visitantes. Além de orar converse com aqueles 
que estāo conosco, mantenha a comunicaçāo durante a semana e nāo deixe 
de convidá-lo para que esteja sempre presente aqui em nossos cultos de 
louvor e adoraçāo a Deus, 
Sábado – Pelos enfermos – Walfrido, D. Wine, Priscila 
Domingo – Pela unidade da Igreja. 
 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO 
Dia 17 – Maria Eugenia de Oliveira (Bia) 
Dia 19 – Alberto Siqueira 
Dia 23 – Anita dos Santos 
Dia 25 – Dora Prodel (Dorinha)  
Dia 25 – Nicholas Malas  
 

ESPECIAL 
 

No próximo domingo dia 22 de maio o casal Eduardo e Silvana estarāo 
conosco participando de nosso Culto de Louvor e Adoraçāo a Deus. Esta e 
uma grande oportunidade para que voce venha e convide um amigo para 

que esteja participando conosco. 
 

 ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL 
 

O próximo livro que estaremos estudando em nossa EBD é o Evangelho de 
Joao e nāo de Romanos como havíamos informado. Temos certeza de que 

será de muito aprendizado para todos nós e de muita ajuda. Venha e 
participle conosco todos os domingos às 5:00PM. 

 
ATENÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO 

 



No domingo dia 05 de junho teremos nosso encontro às 4:00PM na sla da 
EBD. Se o seu Ministerio tem algum assunto, por favor traga para ser 

avaliado pelo conselho .  


