
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 Rubens Soares         João Rubens Soares    
Som                                      Kevin Siqueira                   Kevin Siqueira                   
Projeção            Anthony Soares               Caroline Soares 
Recepção            João R. Soares         João R.  Soares 
Contagem/Hoje                   Jerusa, Sotiris 
Contagem/Proximo Dom    Jerusa, Sotiris, Fátima  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 

 
PARA SUA MEDITAÇÃO 

 
VINDE, cantemos ao Senhor; 

jubilemos à rocha da nossa 
salvação. 

 
Salmo 95:1 

 
 

        
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Um Convite ao Natal 
 

É natural acontecerem celebrações  na vida comunitária. O convite antecipa uma 
celebração, pois é o meio que permite às pessoas se achegarem  com um sentimento 
de pertencimento àquela festa,  evento, ou celebração.   
Os convites e as celebrações fazem parte da nossa rotina anual: são os aniversários, os 
casamentos, as graduações, as festas religiosas e outras. Convidar para celebrar é 
mostrar-se disposto a partilhar sentimentos de alegria, de felicidade, e de amor. 
É assim com o natal.  Época do ano quando nós, os cristãos, celebramos o nascimento 
de Jesus, nosso Senhor e Salvador.  O Natal é tempo de entusiasmo, de alegria, de 
congraçamento , de amor e também de reflexões. 
O convite a celebrar o natal é endereçado a todas as pessoas.  Porque Deus amou o 
mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não 
prereça, mas tenha a vida eterna. (Jo 3.16).  Celebrar o natal é festejar o amor de 
Deus por todos nós, amor manifesto no nascimento de Jesus.  
 A chegada de Jesus ao mundo foi um evento significativo  para a humanidade, e 
particularmente, extraordinário para todos os que puderam contemplar aquela época. 
Podemos constatar isso, quando um anjo aparece aos pastores dizendo: Não temais; 
eis que vos trago boa-nova de grande alegria, que será para todo o povo: é que hoje 
vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá 
por sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. (Lc 
2.10-12). Os pastores foram convidados a ver Jesus, eles entenderam que algo divino 
estava acontecendo; eles não se contiveram diante da grandiosidade do evento, e 
anunciaram a todos as maravilhas celestiais que contemplaram.  
Além dos pastores, os anjos também aparecem no cenário do natal, glorificando: Glória 
a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. (Lc 
2.14). O milagre do natal também foi anunciado a sábios de uma terra distante, os 
quais, vieram presentear Jesus com ouro, incenso e mirra. O natal de Jesus congregou 
a todos. Buscou os que estavam perto e também os que estavam distantes. 
O convite a celebrar o natal continua sendo para todos. Para os que creem, para os 
adoradores e também para os que se aproximam por curiosidade. Todos podem 
renovar a fé, e abrir o coração para receber a mensagem de amor e salvação.  
O  nascimento de Jesus foi um convite a todas as gerações a desfrutarem da promessa 
de salvação. Atendendo a esse convite,  coloquemos nossas  vidas no altar do Senhor 
como presente ao Rei dos reis e celebremos a nova vida que temos em Cristo. 
Tenham todos um Feliz Natal! 
 

Joselita Delmondes – Educadora Cristã-PIBNJ 

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 7:00 pm 
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês 
Assembléia Geral–Todo 2º domingo do mês às 4:30 pm 
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C U L T O  D E  L O U V O R  E  A D O R A Ç Ã O  

Abertura                                                                   Trio Instrumental 
 

Oh! Vinde Fiéis 
André Almeida - violino. 
Caroline Soares - cello 

Jocilene Ayres Malas – piano 
 

Oração Inicial                                                        João Rubens Soares 
 
Palavras de Boas Vindas                                 M.M. Jocilene Ayres Malas 
 
Dedicação de Dízimos e Ofertas                                         Congregação 
 
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 
 

Oh! Vinde Fiéis! – 90 HCC 
 

Oração de Agradecimento                                               Ana Conceição 

 
Os Corais da 

Primeira Igreja Batista De Língua Portuguesa De 
New Jersey 

e Igreja Batista Da Liberdade Em New York 
Apresentam: 

“CONVITE AO NATAL – Venha 
Como Você Está” 

Criação: Deborah Craig-Claar, Dave Clark & David T. 
Clydesdale 

Arranjos e Orquestração: David T. Clydesdale 
Tradução, Adaptação para o Português e Regência 

 Jocilene Ayres Malas 
 
Palavra Final                                                 M.M. Jocilene Ayres Malas 
 
Oração Final                                                                    Israel Pessoa 
 

 
 
 
 
 

COMUNICAÇÕES 

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, 
*Pelas programações de final de ano. 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE DEZEMBRO 
Dia 04 – Stephanie Machado 
Dia 13 – Casamento – Solenir & Mauro 
Dia 14 – Solenir Machado 
Dia 14 – João Rubens Soares 
Dia 31 – Sotiris Malas 

 
TEMPO DE ORAÇÃO 

Tem sido motivo de muita alegria, de comunhão de busca ao Senhor e o 
fato de estarmos juntos no ajuda a crescer. Você também pode ter o  
privilégio de estar conosco todos os domingos à partir das 6:15 PM 

paticipando desta campanha. Nossas reuniões tem sido grandemente 
abençoadoras. Todos são sempre muito  benvindos. 

 
QUARTA-FEIRA 

Venha e participe conosco: 
 Reunião de Oração e Estudo Bíblico às 8:00PM 

 
PRÓXIMO ACONTECIMENTO 

“MÁSCARAS” 
Uma peça que irá impactar a sua vida! 

Você não pode perder esta única apresentação em New York que será no 
próximo domingo, 27 de dezembro às 7:00PM. 

Sua vida será grandemente impactada com a mensagem que você verá 
e ouvirá . 

Traga seus amigos! Eles não sairão daqui os mesmos! 

Realização: Ministério de Teatro da PIBLP de New Jersey. 
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