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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 
 
Devemos ter um coração puro por amor a nós mesmos, por amor a Deus e porque 
isso nos torna parecidos com Deus. Conseguimos ser assim observando a Palavra 
de Deus, banhando nas lágrimas do arrependimento, purificando-nos no sangue de 
Cristo e sempre procurando e clamando a Deus por um coração puro. 
Como recompensa veremos a Deus. Agora o vemos pela fé, pelas obras da criação, 
pela Sua providência e redenção, mas um dia O veremos face a face. Mas isso 
somente se o nosso coração for puro. 
Portanto, podemos ser feliz, buscando a pureza do nosso coração, e melhor, estar 
com Deus para sempre. 

Abraço forte 

Pr. Aloísio Campanha 
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A FELICIDADE DA PUREZA DE CORAÇÃO 

Mateus 5:8 
Será que ser puro é ser da turma do que diz “deixa para lá?’.  Daqueles que 
demoram em entender as coisas, que não vêem maldade, que não ligam para o 
que está acontecendo? 
Por que será que Jesus, ensinando os estatutos do reino, colocou como prioridade 
para ser feliz ter o coração puro? 
Porque, penso eu, essa bem-aventurança trata da essência da vida cristã. Esse é 
o alvo final da vida – ver a Deus. Só os que renconhecem que são pecadores, 
podem ter corações puros. 
A pureza está em decadência em nosso contexto. Outro dia ouvi que “o mundo é 
dos espertos” e fiquei pensando nesta afirmação  e na proposta de Jesus para a 
felicidade, quanta discrepância… e que resultado diferente. Os espertos podem até 
levar vantagem agora, mas vão perder para sempre. Os puros de coração, podem 
até parecer estar perdendo agora, mas para sempre serão vencedores , e melhor, 
felizes. 
O coração é a fonte de todas as nossas dificuldades, porque dele é que procede as 
saídas da vida, portanto diz a Palavra de Deus, que de tudo o que o homem deve 
guardar, ele deve guardar o seu coração.  A pureza , deve estar primeiro no 
coração, porque a pureza exterior pode ser apenas aparente, mas o coração é o 
lugar da morada de Deus. 
Um coração puro serve a Deus com integridade, Evita a aparência do mal, não vive 
na região do perigo, não escandaliza os fracos, ele não é pedra de tropeço para o 
ímpio. 
A palavra pureza em sua semântica e no grego era usada para designar a roupa 
suja que foi lavada,  era usada para designar o trigo que tinha separado da sua 
palha, era usada para o exército que tinha eliminado os soldados descontentes ou 
medrosos, era usada para descrever o vinho ou o leite que não havia sido 
adulterado mediante a adição de agua, era usada tambem para o ouro puro sem 
escória. Portanto, a palavra “puro”ou “limpo” quer dizer destituido de hipocrisia. O 
coração limpo é o coração que não está dividido. 
 
 

Continuação pagina 04 
 

                   
 
 

             
            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 
Oração                       João Rubens Soares 
Música Congregacional                  Grupo Vocal&Instrumental/Congregação 

 
TEMPO DE SER SANTO ‐ 176 CC 

 
Boas‐Vindas & Comunicações                                        Jocilene Ayres Malas 
Música Congregacional      Grupo Vocal&Instrumental/Congregação 

 
SONDA‐ME, Ó DEUS ‐ 578 CC 

SONDA‐ME, USA‐ME 
Momento de Intercessão                                                  Pr. Aloísio Campanha 
Música Congregacional                  Grupo Vocal&Instrumental/Congregação  

 
CORAÇÃO IGUAL AO TEU 

NOVO CORAÇÃO 
QUERO SER UM VASO DE BENÇÃO ‐ 438 HCC 

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

 
RENOVA‐ME, SENHOR JESUS 

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 
Kevin Chan 
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 24 – I Co. 15.29-58, Jó 30.1-15, Pv.21.30-31 
Dia 25 – I Co. 16.1 -24, Jó 30.16-31, Pv.22.1 
Dia 26 – II Co.1.1 - 11, Jó 31.1-20, Pv.22.2-4 
Dia 27 – II Co. 1.12 – 2.11, Jó 31.21-40., Pv.22.5-6 
Dia 28 – II Co. 2.12 - 17, Jó 32.1-10, Pv.22.7                                                     
Dia 29 – II Co. 3.1 -18, Jó 32.11-21 , Pv.22.8-9 
Dia 30 – II Co. 4.1 -12, Jó 33.1-10, Pv.22.10 - 12 

 
EBD 

 
Esta entrando na primeira parte da ultima licao 
da serie Tratando as Emoções da Família. 
Agradeccemos a todos que participaram 
conosco neste periodo e pedimos a Deus que 
continuem firme para o novo projeto 

Comunicações Culto de Louvor e Adoração 
      


