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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 
 
Então vamos trabalhar para o reino, orar pelo reino para que Ele venha 
sempre até nos. sermos participantes do reino, porque fazendo isso a 
congregação , com certeza, cresce em número e, principalmente em 
graça. 

Abraço forte 

Pr. Aloísio Campanha 
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O REINO DE DEUS 
 
Uma das coisas que tem mais me chamado a atenção nestes  últimos anos 
é a preocupação que as pessoas tem para tentar colocar mais gente 
dentro das congregações as quais  
frequentam. Talvez até por indicação de líderes que não estão entendendo 
o significado do que é fazer díscípulos de Jesus e os permitir estar no reino 
e não somente no templo. Não, estou com isso, dizendo que a 
congregação não tenha que ter mais pessoas e consequentemente 
desenvolver mais ministérios, mas enfatizando que o ser humano não é 
para ser usado, mas sim para ser amado. 
 
Vir ao templo para adorar faz  parte da história do povo de Deus. Conosco 
não pode ser diferente. O perigo está em querer idolatrar a congregação 
que fazemos parte , como se todas as demais, nem chegasse aos pés da 
nossa. 
 
Portanto, precisamos entender, que o reino é maior do que a congregação 
(igreja). Não podemos estar dizendo que vamos a igreja, mas sim, que 
somos a igreja de Cristo, e se somos essa igreja de Cristo, nos alegramos 
com o crescimento de Cristo nesta igreja uiniveral, invisível e que tem 
transformado o mundo, em lugares que nem temos notícias ainda.  
 
Vale a pena ressaltar que João Batista veio anunciando o reino. Que Jesus 
conclamou aos homens a arrependerem porque o reino se fazia presente 
e depois reafirmou que o reino está dentro de nós. 
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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& Inicial                                        *MIAMA & de Multimídia 

“AGNUS DEI” 
Jocilene Ayres ‐ solo 

Oração                                                      Jocilene Ayres Malas 
Música Congregacional                  Grupo Vocal&Instrumental/Congregação 

 
GREAT ARE YOU LORD 

10,000 REASONS 
CANTAREI TEU AMOR PRA SEMPRE/I COULD SING OF YOUR LOVE 

FOREVER 
Boas‐Vindas & Comunicações                           Pr. Aloísio Campanha 
Música Congregacional                  Grupo Vocal&Instrumental/Congregação 

 
BLESSINGS 
SONDA‐ME 

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

 
FOREVER REIGN 

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

 
TU ÉS BOM/YOU ARE GOOD 

Palavras Finais                                           Pr. Aloísio Campanha 
Oração Final                                                        Pr. Aloísio Campanha 
Música Final                                  Piano 
 
VOCAL 
Pollyanna Soares 
Jocilene Ayres Malas 
PIANO 
Jocilene Ayres Malas 
VIOLÃO   
João Rubens Soares & Kevin Chan 
BATERIA 
Samuel Martinelli 
SOM 
Kevin Chan 
PROJEÇÃO 
Anthony Soares 
SUPORTE TÉCNICO 
Sotiris Malas 

 
 

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 17 – Ne. 12-22 -13.31, I Co. 11.3-16, Jó 26.8-14, Pv.21.17-18 
Dia 18 – Es.1.1-3.15, I Co.11.17-34, Jó 27.1-13, Pv.21.19-20 
Dia 19 – Es.4.1-7.10, I Co.121-26, Jó 27.14-23, Pv.21.21-22 
Dia 20 – Es.8.1-10.3, I Co. 12.27-13.13, Jó 28.1-15., Pv.21.23-24 
Dia 21 – I Co. 14.1 - 17, Jó 28.16-28, Pv.21.25 - 26 
Dia 22 – I Co. 14.18 - 40, Jó 29.1-10 , Pv.21.27 
Dia 23 – I Co. 15.1 - 28, Jó 29.11-25, Pv.21.21.28.29 

 
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 
      


