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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 
gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, 
para que o mortal seja absorvido pela vida”. 2Co 5.1-4O nosso corpo não 
tem conserto e nem salvação. Precisamos receber um novo corpo.  No 
céu não teremos uma nova alma, mas, teremos um novo corpo. O nosso 
espírito foi regenerado e a nossa alma está sendo transforma e o nosso 
corpo será glorificado. Estes são os aspectos passado, presente e futuro 
da nossa salvação. 
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O CORPO 
Tricotomia Humana 

(Corpo, alma e Espírito) 
 
O homem em sua essência possui uma estrutura triúna, todos somos: 
espírito, alma e corpo. Em 1Ts 5.23 esta verdade é expressa de forma 
clara e inquestionável: “O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo; e 
o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e 
irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo”. 
Há uma grande confusão a respeito de Espírito e Alma, muitos afirmam 
que se trata da mesma coisa; mas, ao lermos Hb 4.12 concluímos que 
são distintas entre si. Leia o texto: “Porque a palavra de Deus é viva, e 
eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra 
até a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para 
discernir os pensamentos e propósitos do coração”. 
Como servos de Deus precisamos conhecer alguns pontos fundamentais 
da fé, o objetivo desta serie e mostrar de forma clara e inequívoca que 
possuímos uma dimensão tríplice: espírito, alma e corpo. 

O CORPO 
A Bíblia nos diz de forma clara que o nosso corpo é apenas a nossa casa 
terrestre. É o lugar onde moramos nesse mundo. A função básica do corpo 
é ter contato com o mundo físico. 
Paulo escreve aos irmãos de Corinto e afirma: 
“Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, 
temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos 
céus. E, por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos 
revestidos da nossa habitação celestial;  se, todavia, formos encontrados 
vestidos e não nus.  Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo                     
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         ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO 
                                   04 – Evanise Chan /Rosana Scott  
                                   10 – Pollyanna Pinto Soares 
                                    11 – Betty Scott 
                                   16 – Anderson dos Santos  
                                   20 – Silvana  
                                   21 – Edesio Brasil 
                                   21 – Rosilene Rodrigues 
                                   27 – Maria Luci Scaramuzzi  



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

DEUS DOS ANTIGOS ‐ 34 HCC 
Oração                      Pr. Aloísio Campanha 
Boas‐Vindas & Comunicações                                       Pr. Aloísio Campanha 
Mensagem Musical                                                             Jocilene Ayres Malas 

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

GREAT ARE YOU, LORD 
FOREVER REIGN 

 ALIANÇA 
Mensagem                                                              Nélio de Almeida Chaves 

“O CORPO – Parte III” 
da série “Corpo, Alma e Espírito” 

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

USA, SENHOR  ‐ 433 HCC 
Palavras Finais                                        Pr. Aloísio Campanha 
Oração Final                                          Pr. Aloísio Campanha 
Música Final                                                                      Piano 
 
 
VOCAL: Jocilene Ayres Malas, Pollyanna Soares 
PIANO 
Jocilene Ayres Malas 
VIOLÃO 
Kevin Chan 
BAIXO ACÚSTICO 
Carina Calistro Martinelli 
BATERIA 
Samuel Martinelli 
SOM 
Kevin Chan 
PROJEÇÃO 
Anthon y Soares 
APOIO 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 
 

SETEMBRO 
 

Dia 28 – Is.54.1 -57.13, Ef.6.1-24, Pv.24.8 
Dia 29 – Is.57.14 -59.21, Fl.1l.1-26, Pv.24.9-10 
Dia 30 – Is.60.1- 62.53,Fl.1-27-2.18, Pv.24.11-12 

OUTUBRO 
Dia 01 – Is.63.6 – 65.25,Fl.2.19-30, Pv.24.13-14 
Dia 02 -  Is.66.1-24, Fl.3.1-21, Pv.24.15-16 
Dia 03 – Je. 1.1 -2.30,Fl.4.1-23 , Pv.24.17-20 
Dia 04 – Je. 2.31 -4.18,Cl.1.1-20,  Pv.24.21-22 

 
EBD 

 Iniciamos   o estudo sobre o Livro de 
Neemias que trata da Restauração de uma 
nação. Hoje tivemos a participação de 
Rosana e Betty Scott em nosso 
estudo.Todos estão convidados a participar 
conosco. 

Comunicações Culto de Louvor e Adoração 
      


