
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                 Hoje                 Próximo  
 
Dirigente do Culto   João R. Soares                     Pr. Aloisio Campanha         
Som                                   Kevin  Siqueira                          Kevin Chan                  
Projeção         Anthony Soares                   Anthony Soares 
Recepção         João R. Soares                     João R. Soares                   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

PARA SUA MEDITAÇÃO 
 
“Porém, se vos parece mal aos vossos olhos 
servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais; 
se aos deuses a quem serviram vossos pais, que 
estavam além do rio, ou aos deuses dos 
amorreus, em cuja terra habitais; porém eu e a 
minha casa serviremos ao Senhor.” 
 

Josué 24:15 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
     

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

RESTAURANDO OS VALORES DA FAMILA 
 
A Bíblia relata uma parábola contada por Jesus de uma mulher que perdeu uma moeda 
importante em sua casa e revirou toda a casa em busca desta moeda. (Lucas15: 8-10) 
É doloroso notar como estamos perdendo coisas valisosas dentro de nossa casa, de 
nosso contexto; e não estamos fazendo nada para resgatar esses valores que são tão 
importantes em nossa caminhada existencial. 
Valores são todas as verdades morais, espirituais, éticas, materiais e sociais que 
defendemos na vida, porque neles acreditamos. A família, com certeza, é um lugar de 
cultivo desses valores, porque norteiam a vida, para aquilo que é correto aos olhos de 
Deus. Por isso, a família torna-se depositária dos valores de Deus. 
Por gastar energia em outras coisas, perdemos de vista o foco. Por olhar para as ondas 
que querem nos levar para longe, ficamos na verdade longe daquele que é a Fonte de 
Valores, ou talvez procuramos substituir o essencial com ” passatempos”. 
É no seio de nossa família que desenvolvemos valores, desenvolvemos um caráter 
saudável, aprendemos coisas espirituais corretas (a família cristã pelo menos deveria 
ser assim), aprendemos a lidar com o dinheiro, desenvolvemos relacionamentos 
estruturados, enfim, é na família que vivenciamos e expressamos esses valores em sua 
plenitude. Esses valores são o coração da família, são sua base e alicerce; eles 
ampliam os espaços, são as janelas pelas quais a família contempla o mundo. Eles 
sustentam a família na adversidade, portanto, o cultivo desses valores contribui para a 
melhoria da qualidade de vida da família. 
Quais são os valores que estamos perdendo dentro de casa? Quais são as muitas 
dracmas que estão fugindo de nossos olhos no dia-a-dia da família? O que estamos 
fazendo para que isso não continue acontecendo? 
Penso que temos que ser proativos na prevenção e restauração de nossas famílias. 
Temos que acender candeias, usar as “vassouras”, revirar a casa, rever a história, não 
desistir jamais e pensar mais no valor das vidas que estão acerca de nós. Precisamos 
cultivar o valor dos sentimentos saudáveis, o valor das  atitudes positivas e, 
principalmente, o valor da Palavra de Deus, deixando o amor fluir, como um óleo 
lubrificante dos relacionamentos básicos. Precisamos urgentemente reconstruir o “altar’ 
da família”, destruir os deuses pagãos modernos, fechar todas as brechas e abrir 
espaços para Deus. 
Que o Senhor nos abençoe nesta caminhada. 
Forte abraço, 

 
Pr. Aloísio Campanha 

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  

 
“Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso 

Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na 
 terra toma o seu Nome.” Efésios 3.14 

  
• Prelúdio                                                        Eduardo e Silvana 

  
FAMÍLIAS DE JOELHOS DIANTE DA GRANDEZA DO PAI 

“O, vinde, adoremos e prostremo-nos; ajoelhemos  
diante do Senhor que nos criou.” 

Salmo 95.6 
 
• Leitura bíblica em uníssono: Sl 30.4,5 
“Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua 
verdade; une o meu coração ao temor do teu nome.” 
 

• Música                                                          Eduardo e Silvana 
• Oração                                                     Pr. Aloisio Campanha 

 
FAMÍLIA DE JOELHOS DIANTE DA FIDELIDADE DO PAI 

“Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de 
seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor.” 1 Cor 1:9 

 
• Leitura bíblica em uníssono: Salmo 121 
“ Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu 
socorro. 
O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. 
Não deixará vacilar o teu pé; aquele que te guarda não 
tosquenejará. 
Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. 
O Senhor é quem te guarda; o Senhor é a tua sombra à tua 
direita. 
O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. 
O Senhor te guardará de todo o mal; guardará a tua alma. 
O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e 
para sempre”. 

•  Música                                                            Eduardo e Silvana 
• Momento de Dizimos e Ofertas                                            Igreja 
• Oração   de Gratidão                                           Solenir machado                                                

  
      FAMÍLIA DE JOELHOS DIANTE DAS PALAVRAS DO SENHOR 

“O Senhor te ensina o que é útil e te ensina o que é bom.” 
Isaías 48.17 

• Mensagem                                                 . Aloisio  Campanha 
 

Restaurando os Valores da Família 
• Oração 
• Poslúdio                                                        Eduardo e Silvana 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 e família, D. Wine, Priscila 
Domingo – Pela unidade da Igreja. 
 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO 
 

Dia 05 – Casamento Pr. Aloisio e Selma 
Dia 06 – Casamento Sotiris e Jocilene 
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  
 

 
 ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL 

 
Iniciamos hoje o estudo sobre o o Evangelho de João . 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. 
 
 

REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO: 
 

05 de junho de 2011 – 4:00pm  - Sala da EBD 
 

Todos os Líderes de Ministério e Diretoria estão convidados a participarem desta 
reunião. Se o seu ministério tem algum assunto a ser tratado pelo conselho esta 

é uma grande oportunidade de apresentá-lo. 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/1/9+

