
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABRIL 
 
DIA 01 -   Consagração ao Ministério Pastoral – Pr. Aloísio Campanha (hoje) 
DIA 08 – Luiz Mauro Junior   
DIA 13 – Ana da Silva Conceição  
DIA 19 – Pr. Aloisio Campanha  
DIA 20 – Neide dos Santos  
DIA 24 – Pr. Eli Fernandes de Oliviera  
DIA 26 – Maria de Fatima Lacerda 

 
QUERIDO VISITANTE 

Damos as boas-vindas a todos os que nos visitam e cultuam hoje 
conosco. Desejamos que se sintam bem e abençoados por Deus 

em nossas atividades! 

ESCALA DE SERVIÇO 
Domingo                 Hoje                 Próximo 

Dirigente do Culto           Pr. Aloísio Campanha        Pr. Aloísio Campanha 
Som                                  Kevin Siqueira                                Kevin  Chan                                  
Projeção        Anthony Soares                    Anthony Soares 
Recepção        João R. Soares                       João R. Soares        
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mais; e, tudo isso, pelo fato do cordeiro de Deus que foi imolado e o sangue dele 
foi derramado sobre o “umbral “do coração, para  transformar a  sua vida 
foi derramado sobre o “umbral “do coração, para  transformar a  sua vida 
ordinária para a extraordinária presença de Jesus, na casa e também na vida. 
Estamos há uma semana da  celebração da Páscoa, e Jesus quer  com 
certeza  estar reclinado à mesa  com você. Ele quer transformar o ordinário em 
extraordinário em sua vida. Ele quer transformar o vir a igreja em adoração 
genuína. Ele quer trasnformar o ler a Bíblia em entendimento prático.  Ele quer 
usar aquele que se acha inadequado para uma obra extraordinária, porque Ele é 
o Deus do extraordinário. 
A Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e transforma o ordinário 
em extraordinário, toda a glória. 
Forte abraço, 
 
 
                                                                                      Pr. Aloísio Campanha 

 
 
 

 
 
 

     
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

O ORDINÁRIO E O EXTRAORDINÁRIO. 
Marcos 14:1-11 

Estamos nos aproximando da Páscoa, data ímpar na celebração do povo de Deus. 
Na história bíblica aconteceram fatos marcantes quando da chegada desta data 
tão especial para o povo de Israel. Por ocasião da Páscoa, alguém que estava 
preso e tinha cometido delito, era solto, por escolha popular ou por ordem do 
imperador. Por ocasião da  Páscoa a cidade de Jerusalem recebia quatro vezes 

mais visitantes do que o seu número de habitantes, e no texto proposto, perto da 
Páscoa, Jesus estava na casa de um homem chamado Simão, em 

Betânia,  reclinado à mesa. 
 É interessante que junto com a Páscoa celebra-se também a festa dos pães sem 

fermento. 
O fermento na Bíblia significa o pecado que precisa ser tirado por completo de 

dentro da casa, do trabalho, da escola, enfim, da vida. Da mesma forma, a lepra 
também era considerada uma forma de pecado e não era comum sentar-se com 
pecadores e leprosos, pelo contrario, estes eram pessoas excluídas da sociedade. 

E, não é interessante perceber que Jesus estava na casa de Simão, o leproso? 
Possivelmente ele nem era mais leproso, do contrário, nem teria uma casa e 
estaria dentro da cidade, mas porque ainda continuava a ser chamado assim? 

A Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. 
Deus usa o ordinário para mostrar o quanto Ele é extraordinário.  A Páscoa e a 

Festa dos pães sem fermento é a prova da gratidão, da humildade, do 
reconhecimento dos nossos pecados removidos na cruz quando encontrados com 
a graça e a misericórida de Jesus. Era necessário aquele homem continuar com 
aquele nome para que as pessoas soubessem que ali residia uma pessoa que 

tinha os cabelos brancos por causa da lepra, mas que agora os cabelos estão de 
outra cor; que naquela casa residia um homem que tinha feridas por todo o 

corpo, mas que agora está limpo; que naquela casa tinha um homem que quando 
entrava na cidade tinha que gritar ‘leproso”, mas que agora não precisa gritar  
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“Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há 
liberdade.”   2 Coríntios 3:17 

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 7:30 pm 
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês 
 
 
 



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

REUNINDO A CONGREGAÇÃO 
Música Inicial                                                                              Piano 
Oração                                                                Pr. Aloísio Campanha 
Cânticos                               Worship&Praise Team 
 

No One Higher 
The Stand 

 
Boas-Vindas e Comunhão                   Pr. Aloísio Campanha 
 

DEDICANDO BENS E VIDAS 
 

Dedicação de Dízimos e Ofertas         Pr. Aloísio Campanha           
Hino                                 Vocal & Congregação 

 
Tu É Fiel, Senhor -  25 HCC 

 
Oração de Dedicação e Gratidão                    João Rubens Soares 
 

PREPANDO-NOS PARA A MENSAGEM 
 

Cântico                                                     Worship&Praise Team 
 

God Be Praised 
Revelation Song 

 
REFLETINDO NA PALAVRA DE DEUS 

 
Celebração da Ceia Memorial/Mensagem       Pr. Aloísio Campanha 

 
O ORDINÁRIO E O EXTRAORDINÁRIO 

Marcos 14:1-11 
 

Hino                                           Vocal & Congregação 
Jesus Virá – 148 HCC 

 
DESPEDINDO A CONGREGAÇÃO 

 
Palavra Pastoral e Avisos                                      Pr. Aloísio Campanha 
Oração Final e Benção                                          Pr. Aloísio Campanha 
Música Final                                                                               Piano 

 
CONVOCAÇÃO 

Assembléia extraordinária – Hoje 01 de abril após, o culto.    
Assunto único: Convite Pastoral –Ministério Efetivo 
                                                   

COMUNICAÇÕES 

Faça da Oração um Hábito 

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, 
REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA – 7:30pm   

Quinta-feira – Pelas famílias de nossa igreja 
Sexta-feira - Pelos nossos visitantes.  

Ore, converse, comunique-se os que nos visitam. 
Sábado -  Pelos enfermos – Wilfredo e família, 

 Domingo – Pela unidade da Igreja. 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA – 6:15PM 

 ESTÁ CHEGANDO O DIA DE                             
PROCLAMARMOS  
GREAT NAME" !!!!!!!  "YOUR 

O musical esta ficando muuuuito 
lindo! Tem abençoado muito as nossas 
vidas e temo certeza de que 
abençoara a vida de todos os que 
estiverem aqui para celebrarem 
conosco  

DOMINGO, 8 DE 
ABRIL, 7:00PM 
               LIBER /NY 

PIBLP DE NEW JERSEY   
SÁBADO, 14 DE ABRIL, 7:30 PM 
1265,Durant Street, Elizabeth, NJ 07208 
(908) 353-7676 
 
ENSAIOS DO MUSICAL DESTA SEMANA 
Quarta-feira, 04 de abril, 8:00pm na Igreja 
Quinta-feira, 27 de marco, 7:30pm na casa da Jo 
Sabado, 07 de abril, 6:00pm 
Convites 
Procurem  Jocilene para adquirir os convite e convide todos os 
seus amigos que voce gostaria que estivem presente para ouvir a 
maior mensagem do criatianismo, a de Salvação através da 
morte e ressureição de Jesus Cristo. 
 


