
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO 
Dia 05 – Casamento Pr. Aloisio e Selma 
Dia 06 – Casamento Sotiris e Jocilene 
Dia 15 – Tereza Monteiro 
Dia 17 – Maria Eugenia de Oliveira (Bia)  
Dia 19 – Alberto Siqueira  
Dia 23 – Anita dos Santos  
Dia 25 – Nicholas Malas 
Dia 26/4/2013 – Maria de Fatima Lacerda  

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                   Jerusa  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 

 Nosso novo tema é : PERDÃO – Reconciliação 
com o passado. Nosso Pai é Perdoador – Lucas 
15.11-32 primeiro estudo que Foi ministrado pelo 
Pr.Aolisio. Próximo –Por que necessitamos perdão 
Ef. 2.1-10 com a irmã Jerusa Soares às 5:00pm 
na sala da EBD 

Continuação da página 1 (editorial) 
2 - Confessar o pecado 

-"Confessei-te o meu pecado e a minha iniqüidade não mais ocultei. Disse: 
confessarei ao SENHOR as minhas transgressões; e tu perdoaste a iniqüidade do 

meu pecado" (Sl 32:5) 
3 - Receber o perdão 

-"Bem-aventurado aquele cuja iniqüidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-
aventurado o homem a quem o SENHOR não atribui iniqüidade e em cujo espírito 

não há dolo." (Sl 32:1-2) 
4 - Desfrutar a alegria 

-"Alegrai-vos no SENHOR e regozijai-vos, ó justos; exultai, vós todos que sois retos 
de coração" (Sl 32:11) 

Perdoar não muda o meu passado, mas com certeza engrandece o meu futuro. 
Forte abraço, 

Pr. Aloísio Campanha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O PERDÃO QUE PERDOA X O PERDOAR QUE “PENDURA “ 
O perdão não é um sentimento, é obediência e obrigação 

Perdão é um ato da vontade e não um sentimento 
-"Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns 

aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou" (Ef 4:32) 
-"Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha 
motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim 

também perdoai vós"(Cl 3:12) 
-"e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos 

devedores" 
(Mt 6:12) 

Não perdoar retém as bênçãos 
Perdoar como Deus perdoa, somente com o poder do Espírito Santo 

Peça a Deus que lhe mostre a maneira como Ele vê o ofensor  
-"se, porém, não perdoardes aos homens {as suas ofensas}, tampouco vosso Pai 

vos perdoará as vossas ofensas" (Mt 6:15) 
-"Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados; se lhos retiverdes, 

são retidos" (Jo 20:23) 
-"E, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, 

para que vosso Pai celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não 
perdoardes, também vosso Pai celestial não vos perdoará as vossas ofensas." 

(MC 11:25-26) 
-"Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão 

tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro 
reconciliar-te com teu irmão; e, então, voltando, faze a tua oferta" (Mt 5:23-24) 

Perdoar é esquecer? 
Se perdoamos verdadeiramente somos libertos da dor e das feridas da 

experiência 
Podemos até lembrar da situação mas não a utilizamos contra a pessoa 

É como a cicatriz na pele: é visível mas não dói. 
Jornada rumo ao perdão 
1 - Reconhecer o pecado 

-"Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; e, segundo a 
multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me 

completamente da minha iniqüidade e purifica-me do meu pecado" (Sl 51:1-2) 
Continuação na página 04 
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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 

Vídeo Count Down               Multimídia 
Canção Congregacional     Liber NY Worship&Praise Team e Congregação 

 
Estremece 

 
Oração Inicial                                Pr. Aloísio Campanha 
Canção Congregacional     Liber NY Worship&Praise Team e Congregação 

 
Em Jesus Amigo Temos/What A Friend We Have In Jesus  

165 HCC 
 

Boas-Vindas                                Pr. Aloísio Campanha 
Comunicações e Aniversariantes                            Pr. Aloísio Campanha 
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos                  Pr. Aloísio Campanha 
Canção Congregacional      iber NY Worship&Praise Team e Congregação 

 
Aliança 

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

 
Chorar E Sorrir Com Você 

Hoje O Meu Milagre Vai Chegar 
 
Mensagem              Pr. Aloísio Campanha 

 
“O PERDÃO QUE PERDOA X O PERDOAR QUE “PENDURA” 

 
Canção Congregacional     Liber NY Worship&Praise Team e Congregação 

 
Alto Preço 

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 

 
Tivemos uma introdução sobre as 7 Igrejas da Asia mencionadas no 
Apocalípse na semana que passou . Esta semana estaremos focados na 
igreja de Éfeso. Leia o cap. 2 de Apocalipse, faça pesquisa da cidade, 
sobre o que foi falado a esta igreja e venha estudar conosco. Ninguem 
pode traduzir para voce o que temos aprendido sempre vai faltar alguma 
coisa pois é unico portanto, esteja presente às 8:00pm na sala da EBD. 
 

 
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. 

 
 MINISTÉRIO DE MÚSICA 

 
Parte do Projeto “Ampliando Nosso Repertório 2013”. 

Hoje estaremos cantando os seguintes cânticos: 
Estremece, Aliança, Chorar E Sorrir Com Voce e Hoje 

O Meu Milagre Vai chegar. 
 

CONSELHO ADMINISTRATIVO 
 

Estejam atentos pois o nosso próximo seminário com o Pr. Josias 
Bezerra sera possivelmente no terceiro sábado do mes de maio, salve 

esta data em seu calendário e participle. 

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

