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VISITANTE 
Agradecemos sua visita e esperamos tê-los conosco novamente! 

 
 
ATIVIDADES PERMANENTES 
Momento de Oração: Domingo às 5:00 pm 
Escola Bíblica Dominical (Adultos e Jovens): 06:00 pm 
Culto Dominical: 7:00pm 
Culto de Oração e Estudo Bíblico: Quarta-feira 8:00 pm 
Ceia Memorial: 1º  domingo do mês 
Culto Administrativo:   trimestral - 2º  domingo do mês 
Reunião do Conselho Administrativo: 1ª sexta-feira do mês 
 
Editorial  Continuação 
 
cria nelas uma sede para saber de Deus? Alguem já perguntou por que voce não é egoísta, interesseiro ou 
caluniador? Os filhos do vizinho querem estar na sua casa pela maneira que voce trata os seus filhos? 
O que as pessoas vêem quando elas nos olham? Será que percebem as nossas boas obras? Será que 
notam a nossa cortesia? Elas detectam o nosso sorriso? Eles percebem que nós paramos para 
agradecer a eles? Será que  eles notam que nos desculpamos quando erramos? Será que notam a 
manifestação visível da vida cristã em nós? Quando elas virem tudo isso, Jesus diz, elas “glorificaram ao 
nosso Pai que está nos céus”( Mateus 5:16) 

Não é um prazer quando alguém diz para nós – Por que voce é desse jeito?  E isso traz uma alegria no 

coração quando temos a oportunidade de responder assim: “Estou feliz por voce ter perguntando, 

deixe-me dizer o que Deus faz na minha vida…”. 

Quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente atrai o mundo. É quando o 

mundo quer ouvir a mensagem da Igreja, em vez de odiá-la – D. Martyn Lloyd-Jones. 

Forte abraço 

Pr. Aloísio Campanha 
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                                            O SER DIFERENTE QUE FAZ DIFERENÇA. 

                                                                 Mateus 5:13-16 

Vivemos em mundo degenerado e sabemos disso. Corrupção política abundante. A 

paz internacional, um ideal esplêndido, continua longe quando ouvimos os 

noticiários. O crime organizado, a violência doméstica e as “gangs” que guerreiam 

para dominar o tráfico tem enchido as prisões. Os conflitos nas cortes tem 

aumentando a cada dia,  e isso tem colocado  rancor nos  corações.Satanás, o nosso 

inimigo, tem um plano, e isso está claro. Ele sabe que os seus dias estão contados, 

sabendo que ele tem um agendamento com o Supremo e que ele já perdeu, ele 

segura o mundo no seu colo e dá as direções, implementando a sua estratégia . dia 

após dia. 

Se a nossa mensagem cristã é uma imagem refletida da mensagem do mundo, todos 

os habitantes estão perguntando neste momento, “o que há de novo?”Eu tenho 

ouvido isso desde que nasci.” Mas se o estilo de vida do cristão e a sua motivação e 

respostas for diferentes, o mundo vai notar e pensar: Como pode eles viverem no 

mesmo mundo que eu vivo, mas eles tem condições de viver um estilo de vida 

diferente? Por que o amor deles é altruísta e profundo, enquanto o nosso é raso e 

interesseiro? Como eles podem perdoar e não mais lançar em rosto? Por que estas 

pessoas tem mais compaixão, gentileza, integridade e paciência do que todas as 

outras que eu conheço? 

Deu para voce pegar a mensagem? O ser diferente faz a diferença. 

Pense nisso:  As pessoas sentem-se mais “vivas” quando estão ao seu redor? Voce  
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ANIVERSÁRIANTES 
 DaDia 02 – Lecir Siqueira  

                              Dia 12 – Chun Chueng Chan 
                              Dia 16 – Sabrina G. de Oliviera 
                              Dia 17 – Adriana dos Santos – 
                              Dia 27 – Cicera C. Rosa  
                              Dia 30 – Admilson dos Santos 
 



 
 Video Countdown               Ministérios AMAC & de Multimídia 
Músicas Congregacionais            Grupo Vocal, Instrumental & Congregação 

Tributo A Iehovah 
Graças Dou Por Minha Vida - 419 HCC 

Fiel A Mim 
Oração                                            Celsino Silva 
Boas-Vindas                               Kevin Chan 
Comunicações                                                  Kevin Chan 
Músicas Congregacionais        Grupo Vocal & Instrumental & Congregação 

O Meu Louvor É Fruto 
Perto Quero Estar 

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

 Te Agradeço 
Música Especial              Jocilene Ayres Malas 

Meu Tributo 
Mensagem             Pr. Aloísio Campanha 

“THANKSGIVING X THANKSLIVING” 
Dedicação de Dízimos e Ofertas          Pr. Aloísio Campanha & Congregação 
Música Congregacional            Grupo Vocal & Instrumental & Congregação

 Chuvas De Bençãos - 337 HCC 
Reconhecimento dos Aniversariantes da Semana        Pr. Aloísio Campanha 
Oração                    Membro da Congregação 
Palavras Finais             Pr. Aloísio Campanha 
Benção              Pr. Aloísio Campanha 
Música Final                           Piano 
Video Final                Ministérios AMAC e de Multimídia   
 
 
VOCAL- Jocilene Ayres Malas. Meyre Ellen Nunes Gomes, Pollyanna 
Soares 
PIANO - Fancisco Silva Jocilene Ayres Malas 
BATERIA -  Kevin Chan 
VIOLÃO - João Rubens Soares 
SOM - Kevin Chan 
PROJEÇÃO - Anthony Soares 
APOIO TÉCNICO - Sotiris Malas 
 

 
O NATAL ESTÁ CHEGANDO…. 

 
        “HE IS HERE” 

Já estamos na etapa final dos ensaios para a apresentação. 

 Ensaios aos  DOMINGOS às 3:30pm 

 

“FACT OR FICTION” 
 

O Musical infantil foi cancelado maiores informações, procure a Ministra de Música 
Jocile Ayres Malas. 

 

Se voce deseja contribuir com algum item para as mochilas que 
ainda estão sendo   doadas  para  os  “homeless”  procure   a    
irmã Maria Estevam para maiores informações. 

 
 

AGENDA DE ORAÇÃO 
 

SEGUNDA-FEIRA: Ministério Pastoral 
e Família Pastoral 

 
TERÇA-FEIRA: Diretoria da Liber NY 

e Ministério de Artes Culinárias 
 

QUARTA-FEIRA: Ministério de Louvor e Adoração 
e Ministério de Jovens e Adolescentes 

 
QUINTA-FEIRA: Famílias de Nossa Igreja 

e Visitantes 
 

SEXTA-FEIRA: Ministério de Finanças 
e Ministério de Mulheres 

 
SÁBADO: Enfermos & Ministério de Criancas 

 
DOMINGO: Ministério de Oração 

e Famílias da Igreja 
Família Machado- pelo falecimento do irmão José Machado 

Culto de Louvor e Adoração        
 

Comunicações        


