
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABRIL 
DIA 01 -  Consagração ao Ministério Pastoral – Pr. Aloísio Campanha 
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 LacerdaT  

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 P. Soares               João Rubens 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 Honra e Obediência Ef. 6.1-9–, 

com a irmã Jerusa Soares  
No próximo domingo a irmão Nélio Chaves estará 

apresentando Guerras de Oração – Ef. 6.10-24 Às 
5:00pm. 
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E, quando permitimos que o  Espírito Santo nos molde, vamos experimentando a sua 

direção. Quando deixamos que ele nos leve para o lugar que Ele deseja,  vamos 
experimentar a Sua boa, agradável e perfeita vontade, quando a escova filtra o 

nosso coração nos tornamos homens e mulheres segundo o coração daquele que tem 
as ferramentas na mão. 

Vamos entender que o amor dEle nos constringe, que a Sua graça nos basta e que a 
Sua vontade nos conduz. 

Isso é uma transformação na mente e consequentemente no estilo de vida. 
Forte abraço, 

Pr. Aloísio Campanha 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TRANSFORMAÇÃO 
“E não vos conformeis com ese mundo, mas transformai-

vos pela renovação da vossa mente”. Romanos 12:2 

Ontem fui ao salão de beleza com minha esposa para ela ajeitar o seu cabelo que 
segundo ela estava  sem vida, portanto  quebrado e desarrumado. Eu não gosto 

de salão, ainda mais naquela hora da noite e ter que  ficar esperando. Mas , 
ententendo o que diz a mulher, “o cabelo é a sua  apresentação  e tambem a de 
seu esposo ”eu fui. Na espera, observei algumas coisas que se aplicam a vida. 
Primeiro,  a maneira que somos recebidos, com um sorriso. O cabelo é lavado, 

tratado com carinho e aquilo que estava quebrado e sem forma começa até 
mesmo no lavar a ter outra aparência. 

Depois a tintura. Houve uma preparação para chegar a cor ideal e quando essa 
foi aplicada ao cabelo, foi necessário esperar um pouco até que o cabelo 

assimilasse a tinta. 
Por ultimo, a escova que deu forma e juntamente com o secador colocavam o 
cabelo onde queriam e na forma que era desejada. Foi uma transformação na 

cabeça de minha esposa e tambem no sorriso  é claro. 
Pensando assim, quando vezes nos percebemos quebrados e sem forma de viver 

e falta nos coragem para  dar uma “ajeitada” na vida? Independente da hora, 
precisamos ir a quem pode dar jeito, pode consertar e conhecendo-o,  ele pode 
nos lavar das sujeiras que nos limitam e começar a dar forma no que temos de 
melhor. Essa pessoa é Jesus. Só ele pode transformar o coração triste em um 

coração alegre, um pensamento ruim, em algo positivo, uma alma desesperada 
em uma vida direcionada. 

Por que? Simplesmente porque Jesus tinge o nosso coração com seu sangue e 
nos purifica de todo o pecado . Somente através dele é  que vamos nos 

incorformar com este mundo, com a aparência deste mundo, com as artimanhas 
deste mundo e nos tornar um veículo de transformação deste mundo levando 
paz, alegria e esperança, dando uma cor diferente e gostosa de ser vista pelas 
pessoas. Essa “tintura” nos faz ainda entender que não estamos no ponto ideal, 

que não somos tudo aquilo que deveríamos ser, mas que estamos assimilando os 
ensinos, que estamos  a caminho. 
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“Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há 
liberdade.”   2 Coríntios 3:17 
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CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO 

Vídeo Count Down              Multimídia 
Música Solo de Abertura    Jocilene Ayres - soprano 

 
Agnus Dei 

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

 
Todo Poder 

Toma o Teu Lugar 
 

Boas-Vindas                Nélio de Almeida Chaves 
Comunicações e Aniversariantes             Nélio de Almeida Chaves 
 
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos             Nélio de Almeida Chaves 
Canção Congregacional      iber NY Worship&Praise Team e Congregação 

 
Tú És Fiel/ Yo Me Rindo A Ti/ I Surrender All 

 
Oração de Gratidão e Consagração             Membro da Congregação 
Momento de Intercessão        Pr. Aloísio Campanha 
Canções Congregacionais   iber NY Worship&Praise Team e Congregação 

 
Everlasting God 

Aliança (Regis Danese) 
 

Mensagem          Pr. Aloísio Campanha 
TRANSFORMAÇÃO 

 
Canção Congregacional  Liber NY Worship&Praise Team e Congregação 

 
Aliança (Repetição) 

 
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 que não 
estiverem em uso. 

 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 
Oremos pela família Machado no sentido de que Deus conforte o 
coração de cada um neste momento de dor da separação. 

 
ESTUDO BÍBLICO E ORAÇÃO 

Durante algumas semanas o tema em estudo foi Alianças de Deus. 
Vimos com Adão, no Éden, com Noé, Abraão, Moisés, com a nação de 
Israel (Palestina) e Davi. Todas elas foram quebradas pelos homens, 
falharam apesar da renovação então, Deus fez uma Nova Aliança que 
tem como mediador Cristo e ela é Infalível, Imutável e Invisível. Em 
Cristo tudo se faz novo. Com Cristo agora, nada vai mudar.  
O nosso próximo tema - As 7 Igrejas da Asia mencionadas no 
Apocalípse –Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e 
Laodicéia. Com certeza muitas coisas iremos aprender com cada uma 
delas e com o Pr. Aloísio nosso preletor. Voce é o nosso convidado 
especial, participe conosco quartas-feiras às 8:00pm. 
 

 
YOUTH GROUP NEWS 

 
 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. 

 
 

ATENÇÃO 
 

Hoje apos o culto teremos o nosso culto Administrativo, esteja 
atento 

 

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

