
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               Lidia Krummenauer                  Joao R. Soares 

        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 Algo Velho, Algo Novo Ef. 
4.17-32, com o irmão Nélio Chaves  

No próximo domingo a irmã Fátima Lacerda estará 
apresentando–Às 5:00pm. 

Continuação da página 1 (editorial) 
homens para proclamar a sua mensagem e devem ser ouvidos, mas quando o 

discurso humano quer ser maior do que a mensagem de Deus,  é plena homilia sem 
unção. Se Deus não misturar as Palavras dele às desses homens,  podem até 

impactar, mas não transformar, aí passa a ser rito e não conversão genuina. O povo 
começa a seguir homens e não a Deus, começa a ser o espalhar de ramos  em um 
domingo somente,   como que se fosse  o preço a ser pago por uma vida ímpia. 

Do contrário,  quando existe uma conversão genuina os domingos passam a ser a 
oportunidade da celebração coletiva. Como Jesus entrou triunfantemente em 

Jerusalem. Ele entrou tambem com triunfo em nossos corações e nos conduz ao 
templo  para na presença dele nos alegrarmos e celebrarmos a profecia que se 
cumpriu,  e trazer a nossa memória que o que Ele nos prometeu Ele cumpre.  A 

palavra ramificação significa espalhar, de ser ramal. É como os ramos que saem do 
tronco de uma árvore. Jesus é o tronco de Jessé e nós os ramos (João 15), então 
todos os domingos espalhamos a sua mensagem quando vivemos um evangelho 

pleno como Ele nos prometeu e cumpriu. 
A Ele toda a glória.                                                                  

  Pr. Aloísio Campanha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

O DOMINGO DE RAMOS E A RAMIFICAÇÃO DOS  DOMINGOS 
  

“E a maior parte da multidão, estendeu as suas vestes pelo 
caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os 

pela Estrada”  Mateus 21:8 

Vivemos em  uma cultura fascinada por profecias. Uma das maneiras que 
podemos perceber isso, pelo menos na minha experiência, é quando vamos ao 
super Mercado e na hora de pagarmos as compras no caixa, tem sempre um 
jornal, uma revista de noticias sensacionalistas falando dessas profecias. Uma 

hora é um vidente, outra um astrólogo e outra de uma ancião. Eles estão sempre 
proclamando uma nova profecia  de um código secreto que estava escondido. O 
que impressiona é que todas as profecias preditas não acontecem, então  eles 

inventam outras e o povo continua comprando as revistas. A Bíblia nunca falhou. 
As profecias bíblicas são corretas e detalhistas e  elas se cumprem nestes 

detalhes. Essa profecia de nosso Senhor Jesus entrando em Jerusalem está de 
uma forma impressionante detalhada em Zacarias 9:9, quando Jerusalém se 

exultaria  e daria brados de vitória. 
Infelizmente a tradição tem tomado conta da sociedade e tem transformado os 
seres humanos em ritualistas, sem pleno conhecimento do que estão fazendo. A 

procissão do Domingo de Ramos surgiu depois que um grupo de cristãos da 
Etéria fez uma peregrinação a Jerusalém e, ao retornar, procedeu na sua região 
da mesma forma que havia feito nos lugares santos, lembrando os momentos da 
Semana Santa. O costume passou a ser utilizado gradualmente por outras igrejas 
e, ao final da Idade Média, foi incorporado aos ritos da Semana Santa. Os ramos 
que os fiéis levam consigo são abençoados pelo sacerdote. Então, este proclama 

o Evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, e inicia-se a procissão com 
algumas orações próprias da festa, rumo à igreja principal ou matriz. 

Antigamente estes ramos benzidos, serviam para, em dias de trovoada, queimar 
um pouco acompanhando por uma oração, pedindo que a trovoada fosse para 

longe.  
A Bilbia, que é a Palavra de Deus, nos ensina que  nós somos o templo do Espirito 

Santo e que devemos ouvir a Jesus. É claro que Deus usa  
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“Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há 
liberdade.”   2 Coríntios 3:17 



CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO 

Música Inicial                                                                                     Piano 
Oração Inicial                                        Nélio de Almeida Chaves 
Canção Congregacional          Liber NY Worship&Praise Team e Congregação 

 
ESTREMECE 

 
Boas-Vindas                                  Nélio de Almeida Chaves 
Comunicações e Aniversariantes                                   Nélio de Almeida Chaves 
Leitura Bílbica                          Congregação 

 
I Crônicas 16.36 

 
Canção Congregacional          Liber NY Worship&Praise Team e Congregação 

 
EVERLASTING GOD 

Momento de Oração                       Pr. Aloísio Campanha 
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos                                    Nélio de Almeida Chaves 
Canção Congregacional          Liber NY Worship&Praise Team e Congregação 

 
A TI. HOSANA E GLÓRIA! - 123 HCC 

 
Oração de Gratidão e Consagraçao                                 Membro da Congregação 
Canções Congregacionais          Liber NY Worship&Praise Team e Congregação 

 
HOSANA ( Mantos e Palmas Espalhando Vai) 

HOSANA ( Eu Vejo o Rei da Glória) 
Mensagem                              Pr. Aloísio Campanha 

 
“O DOMINGO DE RAMOS E A RAMIFICAÇÃO DOS  DOMINGOS” 

 
Palavras Finais                        Pr. Aloísio Campanha 
Oração Final e Benção                         Pr. Aloísio Campanha 
Música Final                     Piano 
 
 
 
 

Mas o SENHOR está no seu santo templo; 
cale-se diante dele toda a 
terra.     Habacuque 2:20 

 
 

 Desligue todos os aparelhos eletrônicos. 
 Não ande durante momentos de oração e 

quando a Bíblia estiver sendo lida. 
 

 

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 

 
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 
Dia 30 de marco – Reunião na Igreja as  2:00pm 
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 

 
1 - 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! 
 2 – Our next stop in Bible is “God’s plan for a 

relationship”. Come and share your experiences 
with us so we can understahd God’s will for our 

lives. 
 
 

AMPLIANDO O REPERTÓRIO!  A  PRIMAVERA CHEGOU!!! 
Vida nova, novos começos, novos rumos, mais cor, mais 

alegria, mas vida está no ar! Aproveitando isso tudo, estamos 
iniciando uma AMPLIAÇÃO em nosso repertório musical. 

Estaremos AUMENTANDO, ACRESCENTANDO, ADICIONANDO 
músicas que nossa congregação AINDA NÃO CANTA, ao que já 

conhecemos e que tanto gostamos. Nossa Ministra de Adoraçãos, Música e Artes 
tem trabalhado na escolha de músicas junto com sua equipe e HOJE já 

poderemos conhecer e cantar 3 novas músicas (2 cânticos e 1 hino). Serão 23 
semanas onde cerca de 30 novas músicas serão adicionadas. Ore por isso, 

participe e…venha soltar sua voz e ampliar seu repertório! 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/hc/2/20+

