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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 
 
 
Continuação do Editorial 
 
 
 
Então aqui tem uma boa notícia. Onde que existir uma sombra, tem que ter 
uma luz. Voce não pode ter uma sombra, se não existir uma luz. Então a 
chave para sair vitorioso dessa sombra que lhe assola, é virar as costas para 
a sombra e começar a focar na luz. Porque enquanto voce fitar os olhos na 
luz – Jesus , a luz do mundo – as sombras não vão amendrontar voce. 
É assim que voce pode sair do vale da sombra daquilo que esta incomodando 
voce. É assim que diminuimos o nosso stress. Voce confia na luz em vales 
sombrios, exatamente como Davi orou no Salmo 142:3: “Quando eu estou 
querendo desisitir, Ele ( a Luz) sabe o que eu preciso fazer”.( LH) 
Não desista. Deus o abençoe. 
Forte abraço, 
                                                                             Pr. Aloísio Campanha 
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A VERDADE SOBRE SOMBRAS 

“Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeira 
mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o teu cajado me 
consolam”- Salmos 23:4 
 
Uma das coisas que mais causam  stress no ser humano são as perdas. Voce 
pode perder o seu trabalho, a sua saúde, o seu dinheiro, a sua reputação até 
mesmo aqueles que voce ama 
Quando as pessoas experimentam perdas, geralmente elas tem duas 
reações. Uma é medo, a outra é uma tristeza profunda. Essa tristeza pode 
ser a didática de Deus para a nossa vida, porque pode se tornar um fator 
importante na transição. Se não entendermos o agir de Deus ficaremos 
agarrados. A tristeza não vai nos matar , até porque a Bíblia diz que ela é 
passageira. 
Do outro lado, o medo é uma coisa ruím. Em nenhum lugar da Bíblia voce 
encontra um versículo assim: “Não tenha tristeza”, “Não chores”,” não 
sofra”. O que voce encontra na Bíblia é “Não tenha medo” e isso está 
registrado 365 vezes, uma para cada dia do ano. A tristeza não nos paraliza 
, mas o medo sim. 
Por isso Davi disse no Salmo 23:4: “Ainda que eu ande no vale da sombra da 
morte, eu não terei medo, porque a Sua presença me encoraja, a Tua vara e 
o Teu cajado me consolam”. 
Pastores sempre carregam uma vara e um cajado para proteger as ovelhas. 
Davi sabia disso muito bem. Deus tem as ferramentas para nos proteger , 
mesmo nos vales escuros, e nós precisamos de confiar nele. 
Talvez voce esta experimentando o vale da sombra agora. Talvez a sombra 
da morte, Talvez a sombra dos débitos financeiros. Talvez a sombra de um 
conflito. Talvez a sombra de uma depressão. Talvez a sombra do 
desencorajamento. Sombras metem medo. Voce se lembra quando criança 
como tínhamos medo da sombra na parede? Mas eu aprendi duas coisas 
sobre sombras: 
Primeiro, que a sombra não pode nos ferir. 
Segundo, a sombra sempre parece ser maior do que ela realmente é e 
precise de um foco de luz para ser projetada. 
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ANIVERSÁRIANTES: JANEIRO 
                         DIA 17 – Cecília DaSilva 

DIA 19 – Caroline Pinto Soares 
DIA 21 – Lídia Lacerda Krummenauer 

DIA 21 – Monica Malas 
DIA 22 – Meyre Ellen Nunes Gomes 
DIA 25 – Douglas Lacerda Parreira 
DIA 26 – Kevin J. Chan Elmuhurst 

DIA 31 – Casamento – Nathalia e Douglas 
 



     
Video Countdown                                   Ministries AMAC & Multimedia 
 
Músicas Congregacionais         Vocal, Instrumental & Congregação 
 

Quão Grande é o Meu Deus 
 
Boas-Vindas & Comunicações                                          Jerusa Soares 
 
Músicas Congregacionais         Vocal, Instrumental & Congregação  

 
Aliança 

 
Te Agradeço 

 
Revelation Song 

 
Mensagem                 Seminarista Brian Vieira 

 
 
Dedicação De Vidas, Bens e Talentos                                Kevin Chan 
 
Música Congregacional                      Vocal, Instrumental & Congregação
  

We Believe 
 

 
 Oração Final                                                                   Seminarista Brian Vieira 
 
Musica Final                                                                                                    Violão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 
 
 

LEITURA BÍBLICA DA SEMANA 
 

Dia 15 – Genesis 31:17-32:12, 
Mateus10:26-11.06, Salmo 13, 
Proverbios 3:16 - 18 
Dia 16 – Genesis 32:13-34:31, 
Mateus 11:7-30, Salmo 14, 
Proverbios 3:19-20 

Dia 17 – Geneis 35:1-36:43, Mateus 12:1-21, Salmo 15, 
Proverbios 3:21-26 
Dia 18 – Genesis 37:1-38:30, Mateus 12:22-44, Salmo 16, 
Proverbios 3.27-32 
Dia 19 – Genesis 39.1 – 41:15, Mateus 12:46 – 13:23, Salmo 17, 
Proverbios 3.9e10 
Dia 20 – Genesis 41:16-42:17, Mateus 13:24 -46, Salmo 18:1-15, 
Proverbios 4:1-613:47 – 14:12 10.1-25, Salmo 18:16-36, 
Proverbios 4:7-9  
  

 Que a Terceira semna seja tão edificando como foi as duas 
primeiras semanas da nossa campanha. 

 
 Nesta semana procure um parceiro bem próximo e orem pelos 

planos que Deus tem para Liber atraves do Pr. Aloísio 
Campanha. 

Culto de Louvor e Adoração        
 

Comunicações        


