
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO 
DIA 12 – Stephanie Resende Porfirio 
DIA 12 – Maria Rafaela Rodriguez 
DIA 17 – CASAMENTO – Jerusa e João Rubens 
DIA 18 – Jerusa Soares  

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 
Som                              Kevin Siqueira                Kevin Siqueira                    
Projeção                Anthony Soares             Anthony Soares 
Recepção                 Jerusa Soares                           Lidia K. 

        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 
Culto Administrativo –  Todo 2º. domingo do mês 

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA – EBD 
ADULTOS 

Integridade em um mundo caído – Uma série de 11 
estudos que estão sendo apresentados em nossa classe de 

adultos. Hoje estudamos “Unidade e Singularidade” 
Efésios 4. 1-16, com a irmã Jerusa Soares. No próximo 

domingo o irmão Nélio Chaves estará apresentando–Algo 
Velho, Algo Novo Ef. 4.17-32. Às 5:00pm. 

JOVENS 
Os tempos mudam, as tradições mudam, as idḗias tambem. 
Mas e a Bíblia? O que diz sobre os “Novos Tempos”. JOVEM, 
venha participar da nova série de estudos da EBD. Todos os 

Domingos às 5pm.  
Continuação da página 1 (editorial) 

mãos,  algo  que não consideramos importante, mas quando usado por Jesus isso 
torna-se relevante. Uma multidão, uma cidade, uma geração pode ser transformada 
por permitimos que o que somos e temos possam  ser usados para que Jesus entre 
nos lares, nas cidades, nos corações e  faça uma transformação tão grande que o 

grito se faz ouvir: Bendito o que veio em nome do Senhor. 
Qual é o jumento que voce esta segurando? Voce é o dono do jumento e talvez Jesus 

está querendo usá-lo. 
Forte abraço, 

Pr. Aloísio Campanha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

            O DONO DO JUMENTO 

“Ide a aldeia que esta defronte de vós e logo encontrareis uma jumenta presa  e 
um jumentinho com ela, desprendei-a  e trazei-mos. E se alguem lhe disser 

alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará.” -  Mateus 
21:2,3 

 O contexto  era que Jesus estava para entrar em Jersusalem e havia pedido a 
dois discipulos  que  fosse a aldeia adiante para encontrar o animal que ele 

haveria de montar para entrar na cidade. Isso tudo para que se cumprisse  uma 
palavra que havia sido dita a muitos anos atrás pelo profeta Zacarias quando 

disse assim: “Alegra-te muito o filha de Sião, exulta o filha de Jerusalém, eis que 
o teu rei virá sobre ti, justo e Salvador, pobre e montado sobre um jumento, 

sobre um asninho, filho de jumenta.” 
(Zac 9:9). 

Se voce fosse o dono do jumento como seria a sua reação? Um animal que voce 
talvez tenha criado desde pequeno, que investiu tempo, dinheiro, emoção e de 
repente alguem chega e diz que precisa daquilo que voce considera importante 

para algo que é muito mais importante. 
Será que o dono do jumento tinha em mente o que sucederia porque ele cedeu  a 
montaria como requsitado? Será que o dono do jumento poderia imaginar que a 
história que ele participou seria contada nos  evangelhos? Será que  o dono do 
jumento poderia  vislumbrar uma cidade vibrando e cantando para aquele que 
estava sentado sobre o seu jumentio? Como sera que ele sabia que Jesus iria 

precisar daquele jumento naquela hora?  Como ele sentiu-se após testemunhar 
tudo o que aocnteceu naquele domingo? O que será que o dono fez com o 

jumento depois da entrada de Jesus  em Jerusalem? 
E olha que não foi uma entrada qualquer de alguem qualquer.  O povo esperava 

alguem que os pudesse livrar da opressão romana e sabia como viria esse 
“general”. Com certeza não era montado em um jumento, e sim, talvez, em um 
grande cavalo, mostrando os seus feitos da guerra e trazendo arrastados os seus 

prisioneiros. Mas quando viram Jesus , espalharam  palmas, que é símbolo de 
alegria, e gritavam bem alto: Hosana, que quer dizer – salva-nos.  

Volto ao assunto do jumento,   para pensarmos que talvez temos em nossas  
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liberdade.”   2 Coríntios 3:17 



CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO 

DEDICANDO AO GRANDIOSO DEUS TODA NOSSA ADORAÇÃO 
 

Música Inicial                                                                                     Piano 
Oração Inicial                                 Membro da Congregação 
Canção Congregacional                          Worship & Praise Team & Congregação 

 
Grandioso És Tu! - 52 HCC 

Boas-Vindas                                        Nélio de Almeida Chaves  
Avisos                                   Nélio de Almeida Chaves 

 
DEDICANDO AO SENHOR TODO NOSSO SER E TUDO O QUE TEMOS 

 
Dedicação de Vidas Bens e Talentos                                Nélio de Almeida Chaves 
Canção Congregacional      Worship & Praise Team & Congregação 

 
Usa, Senhor - 433 HCC 

 
Oração de Gratidão E Dedicação                               Membro da Congregação 

 
DEDICANDO TEMPO EM BUSCA DO SENHOR EM ORAÇÃO 

 
Canção Congregacional          Worship & Praise Team & Congregação 

 
Melhor Amigo 

Momento de Intercessão                        Orações Voluntárias 
Canção Congregacional         Worship & Praise Team & Congregação 

 
Fiel  A Mim 

 
DEDICANDO NOSSO LOUVOR AO SENHOR 

 
Canções Congregacionais        Worship & Praise Team e Congregação 

 
Exaltai! 

Tu És Bom/You Are Good 
 

DEDICANDO-NOS AO SENHOR, PARA QUE ELE NOS USE NS PROPAGAÇÃO DO 
EVANGELHO 

Mensagem                        Pr. Aloísio Campanha 
 

“O DONO DO JUMENTO” 
 
Palavras Finais                                                         Pr. Aloísio Campanha 
Oração Final                                          Pr. Aloísio Campanha 
Música Final                                                   Piano 
 

 

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 Ministério de Música, Ministério de 
Jovens e Adolescentes 
REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA –8:00pm 
 Quinta-feira – Pelas famílias de nossa igreja e 
Ministério de Finanças 
Sexta-feira – Pelo Ministério de Mulheres. Pelos nossos visitantes. Ore, 
converse, comunique-se  com os que nos visitam. 
Sábado -  Pelos enfermos – José Machado -Pelos Ministério de Artes 
Culinárias, Ministério de Criancas 
 Domingo – Pela unidade da Igreja. Pelo Ministério de Oração. 
 REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA – 6:15PM 
Vamos continuar orando pela família da irmã Carlota Custódio. 

 
 

ESTUDO BÍBLICO E ORAÇÃO 
 

Está acontecendo todas as quartas-feira à 
partir das 8:00PM na sala da EBD sob a direção do 
Pr. Aloísio. Venha fazer parte deste time será um 
grande prazer a sua presença conosco. O tema em 
estudo : Alianças de Deus. 

 
CONSELHO ADMINISTRATIVO ALERTA 

 
06 de abril - Teremos a realização do nosso segundo seminário com o Pr. 

Josias Bezerra em nossa igreja. Separe esta data ela é muito importante. Tudo 
em prol do desenvolvimento de nossa Igreja. 

 

 YOUTH GROUP NEWS 
 

Dia 23 a partir das 7:00pm teremos um encontro 
social na casa da Pollyanna. Teremos uma parte 

Espiritual, Comida, Bebida e muita Ginastica. 
Sera algo bem diferente voce nao deve perder. 

 
Our next meeting here at church is on April 

6th at 8:00 pm with a visit from Pastor Josias Bezerra.  
It’ll be fun!  Don’t miss it! 

 


