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VISITANTE 

Agradecemos sua visita e esperamos tê-los conosco novamente! 
 

ATIVIDADES PERMANENTES 
 
Escola Bíblica Dominical (Adultos e Jovens): 2:15 pm 
Culto Dominical: 1:00pm 
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 

 
CONFRATERNIZAÇÃO 

Agrademos a todos os irmãos que tem cooperado para que esse 
momento aconteça dominicalmente e tambem as quartas-feiras. Que o 

Senhor cubra a cada uma com as suas mais escolhidas bençãos." 
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre 

abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão 
no Senhor". 1 Coríntios 15:58 

 
Editorial continuação 
 

Assim o discípulo percebe-se como suporte da dor e do sofrimento do outro. 

Enquanto luta pela justiça, sente-se motivado a orar e abençoar publicanos e 

pecadores, e até inimigos. 

Por isso é feliz o que exerce misericórida. 

Abraço forte 

Pr. Aloísio Campanha 
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68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 –  (718) 956-4020 
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Pr. Aloísio Campanha 

MISERICÓRIDA - O REFLUXO DO AMOR DE DEUS 

Os escritores bíblicos expressam, da melhor forma possível, o quanto conheciam 

da misericórdia de Deus. Deus é apresentado como aquele que se compadece e 

acolhe. Ele é o Pai misericordioso, compassivo e assaz benigno (Salmos 51 e 103). 

O povo de Deus é desafiado e animado a usar da mesma misericórdia para com o 

seu próprio povo e com o estrangeiro. Jesus falou a seus discípulos da compaixão 

exercida pelo bom samaritano, ajudando um homem caído na estrada, e enfatizou 

a atitude do bom samaritano como sendo um referencial de misericórdia (Lc 10.37). 

O discípulo se reconhece alcançado pela misericórdia de Deus. Paulo, depois de 

descrever a condição de pecado da humanidade, diz: “Mas Deus, sendo rico em 

misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou… nos deu vida” (Ef 

2.4,5). 

O discípulo, tendo sido alcançado pela graça de Deus, torna-se gracioso — cheio 

de graça para com os outros. A graça ou misericórdia brota como virtude interior, 

bem-aventurança que nasce nas entranhas da alma. Por essa razão o discípulo de 

Jesus se compadece sem pressão externa. Usar de misericórdia não é uma tarefa 

árdua e pesada para ele. A misericórdia faz parte de sua essência espiritual; flui 

como um rio. O discípulo não perdoa para ser perdoado; perdoa porque foi 

perdoado e porque reconhece o quanto Deus tem sido misericordioso para com ele. 

Conseqüentemente, usa de misericórdia para com o outro. A misericórdia, na vida 

do discípulo, é refluxo do amor recebido de Deus. 
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            ANIVERSARIANTES DO MÊS DE AGOSTO 
                         
                        Dia  06 – Casamento Nelio e Danila 
                      Dia 12 – Princesa Manoel 
                      Dia 12 – Aloisio Campanha Junior 
                      Dia 19 – Carlota Custodio –  
                      Dia 30 – Sofia G. de Oliviera 
 



 
   
 
Video Countdown                                                MIAMA & de Multimídia 
 
Música Congregacional                  Grupo Vocal&Instrumental/Congregação 

 
GRANDE E O SENHOR 

Oração                                         Kevin Chan 
Boas‐Vindas & Comunicações                                                         Kevin Chan 
 
Música Congregacional                  Grupo Vocal&Instrumental/Congregação 

 
AOS PÉS DA CRUZ 

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

 
CORAÇÃO IGUAL AO TEU 

Mensagem                                                        Pr. Aloísio Campanha 
 

“BEM‐AVENTURADOS OS MISERICORDIOSOS, PORQUE ENCONTRARÃO 
A MISERICÓRDIA” 

 
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos                         Pr. Aloísio Campanha 
Música Congregacional                  Grupo Vocal&Instrumental/Congregação 

 
GIVE THANKS 

Palavras Finais                                                         Pr. Aloísio Campanha 
Oração Final                                           Pr. Aloísio Campanha 
Vídeo Final                                  Piano 
 
 
VOCAL 
Pollyanna Soares 
VIOLÃO   
João Rubens Soares 
BATERIA 
Kevin Chan 
SOM 
Kevin Chan 
PROJEÇÃO 
Anthony Soares   

 
   

 
 

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 
 

AGOSTO 
 

Dia 10 – Ed.10.1 -44, I Co. 6.1-20, Jó 22.18-30, Pv.21.3 
Dia 11 – Ne.1.1-3.14, I Co.7.1-24, Jó 23.1-9, Pv.21.4 
Dia 12 – Ne. 3.15-5.13, I Co.7.25-40, Jó 23.10.17, Pv.21.5-7 
Dia 13 – Ne. 5.14 -7.60, I Co. 8.1-13, Jó 24.1-15., Pv.21.8-10 
Dia 14 – Ne.7.61-9.21, I Co. 9.1-18, Jó 24.16-25, Pv.21.11-12 
Dia 15 – Ne.9.22 -10.39, I Co.9.19 -10.13, Jó 25.1-6 , Pv.21.13 
Dia 16 – Ne.11.1–12.26, I Co.10.14-11.2, Jó 26.1-7, Pv.21.21.14-16 

 
EBD 

 
Todos os domingo após o nosso Culto de 
Louvor e Adoração estamos tendo a nossa 
Escola Bílbica Dominical com o tema Tratando 
as Emoções da Família que é bem atual nos 
dias de hoje. Voce é convidado a participar 
conosco. 

Comunicações Culto de Louvor e Adoração 
      


