
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 

                                   ESCALA DE SERVIÇO 
 
Domingo                             Hoje                              Próximo 
Projeção               Anthony Soares                      Anthony Soares  
Recepção            João Rubens Soares    Nelio de Almeida Chaves         
Som                                  Kevin Chan                               Kevin Chan 

 
ATIVIDADES PERMANENTES 

 
Momento de Oração 05:00 pm 
Escola Bíblica Dominical –- Adultos e Jovens– 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 –  a cada dois meses 
Reunião do Conselho Administrativo – Primeira sexta-feira do mes. 
 

 

ESCOLA BIBLICADOMINICAL - ADULTOS 

Hoje estamos iniciando a série A EQUIPE DE 
JESUS. Neste trimestre, estudaremos a iniciativa 
de Jesus em compor sua equipe, o ensino da 
liderança estratégica e a biografia dos doze 
apóstolos com suas particularidades. A simples 
leitura dessas lições nos mostrará que no Reino 
de Deus todos nós somos úteis e temos valor, pois 
Ele usa aqueles que desejam servi-Lo com 
integridade de vida. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POR QUE A VIDA É CONSIDERADA DURA? 

“A vida é dura para quem é mole”. Talvez voce já ouviu essa afirmação 
antes. 

O que  implica a “moleza” para que a vida se torne dura? Bem, se partirmos do 
ponto de vista popular que mole é aquele que demora  a fazer as coisas, eu diria 
que, em um mundo que esta correndo como nunca, isso pode  até ser uma 
realidade , do prisma de conseguir as coisas.Do ponto de vista espiritual o que 
torna a vida dura é uma coisa chamada pecado. 

Estava conversando com uma pessoa algum tempo atrás e ela foi sincera comigo 
ao dizer que não gosta de trabalhar. “Trabalho porque é necessário, não gosto de 
quem inventou esse negócio de trabalhar”, dizia essa pessoa, “gosto mesmo é de 
acordar tarde, tocar meu violão e curtir a vida”. Será que a vida vai ser “mole 
para essa pessoa?  

E não foi Deus quem inventou o trabalho? Como não gostar dele? Pois Deus criou 
o homem e o colocou para tomar conta do jardim, e isso era antes da queda.  A 
vida se torna dura quando não reconhecemos que tem serpentes nos jardins de 
nossa existência. A vida se torna dura quando não reconhecemos aquele que é 
maior do que a serpente. A vida se torna dura quando desobedecemos  a Deus. 
Isso tem um nome que é pecado e não podemos dar outro nome aquilo que Deus 
abomina. 

Está duro para as famílias porque o marido não quer amar a esposa . Esta duro 
porque os pais provocam ira nos filhos. Esta duro porque a esposa não respeita o 
marido. Esta duro porque os filhos desobedecem aos pais. Queremos moleza e 
facilidades onde estamos semeando dureza e dificuldades. 

Está duro para as igrejas porque estamos negociando valores. O “não tem anda a 
ver”, esta tomando conta , e tudo passa a ser relativo e estamos perdendo os 
absolutos. O “todo mundo esta fazendo”passou a ser referencial e não motivo de 
reflexão para trazer transformação. 
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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 
 
Video Countdown     Ministérios AMAC & Multimídia 
Música Congregacional             Piano, Grupo Vocal & Congregação 

 
DESCANSANDO NO PODER DE DEUS - 330 HCC 

Oração                                                           Kevin Chan 
Música Congregacional               Liberty Kids, Instrumental & Congregação 

 
WELCOME TO THE FAMILY 

Boas-Vindas                   Nélio de Almeida Chaves 
Comunicações                   Nélio de Almeida Chaves 
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos                Nélio de Almeida Chaves 
Música Congregacional              Grupo Vocal, Instrumental & Congregação 

 
CANTAREI TEU AMOR PRA SEMPRE/I COULD SING OF YOUR LOVE 

FOREVER 
Oração de Gratidão e Dedicação               Membro da Congregação 
Momento “Liberty Kid’s”                         Pr. Aloísio Campanha & Kids 
Música Congregacional              Grupo Vocal, Instrumental & Congregação 

 
ORAÇÃO DA FAMÍLIA 

Momento de Intercessão pelas Famílias                       Pr. Aloísio Campanha 
Música Congregacional               Grupo Vocal, Instrumental & Congregação 

 
DEUS DA FAMÍLIA 

FAMÍLIA 
Mensagem                       Pr. Aloísio Campanha  

 
“POR QUÊ CONSIDERAR A VIDA DURA?” 

Oração e Benção         Pr. Aloísio Campanha 
Música Final                        Piano 
 
VOCAL:Danila Pinheiro Chaves, Jocilene Ayres Malas, Nélio de Almeida 
Chaves, Pollyanna Soares 
PIANO: Jocilene Ayres 
BATERIA: Kevin Chan 
SOM: Kevin Chan 
APOIO TÉCNICO: Sotiris Malas 
 
Todo culto em sim é muito importante mas, durante a Leitura Biblica, Oração e os 
Momentos Finais do culto procure não se locomover dentro do salão em respeito 

ao que esta acontecento , batalhas estão sendo travadas, esteja atento. 

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  
Oremos por todas as família da LIBER/NY 

Oremos por aquele que estão se integrando a LIBER/NY 
  

 
Continuacao do Editorial 

Esta duro para mim e para voce quando tiramos os olhos do Eterno e colocamos 
nas ondas dessa vida. Vamos  afundar e sermos considerados de pouca fé, e com 
pouca fé não vamos experimentar as bênçãos que torna a vida gostosa de ser 
vivida, com dificuldades sim , mas que a vale a pena ser vivida de uma maneira 
que pecados são deixados para trás e o ânimo é renovado, pois esta é a 
advertência do Mestre: “No mundo tereis aflições (vida dura para alguns) , 
mas tende bo ânimo, eu venci o mundo”. 

Para a vida ser dura , nem é preciso muito esforço. A violência se multiplicando, o 
ímpio parece que esta sempre levando vantagem, a incompreensão e indiferença 
consideradas ser sincera… Para uma vida com foco e equilibrio precisamos de 
entender um princípio bíblico – Sede santos porque Eu o vosso Deus sou 
Santo, ou seja, buscar a santidade. 

Para concluir, quero compartilhar o que diz Provérbios 13:15 – “O bom 
entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é aspero”. 

Forte abraço, 

Pr. Aloísio Campanha 
 
 
 
 
 


