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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 
 
da liberdade que Ele mesmo dá a essa alma. 
Uma alma alegre reflete a presença de Deus na vida. Ela tem 
sede de Deus. Toda pessoa feliz de verdade busca uma 
experiência spiritual profunda com Deus. 
Se não tivermos Deus não temos o valor maior de tudo, então 
não adianta ganhar o mundo se não pertencemos ao dono do 
mundo. 
Forte abraço. 

Pr. Aloísio Campanha 
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OS NUTRIENTES DA ALMA 

“De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e 
perder a sua alma?” Marcos 8:36 

Assim como cuidar do corpo e conhecê-lo é fundamental, a 
mesma aplicação se aplica com relação a alma. Conhecê-la é 
essencial para mantê-la saudável e alimentá-la com aquilo que 
sempre vail he dar um futuro e uma esperança. 
Ganhar é um verbo que gostamos de conjugá-lo e não há nada 
de errado nisso. O problema é quando queremos ganhar tudo e 
nesta ambição esquecemos de acumular e valorizar o que 
realmente é importante, por isso o evangelista diz: “De que 
adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?”. 
Em outras palavras , a sua alma é inegociável. Voce não pode 
trocá-la por valores circunstanciais. E saber perder para ganhar é 
um trunfo nesta vida. 
Como a alma é tão importante , nutrí-la com ingredientes certos 
para que ela esteja sempre sorrindo , é importante. E quais 
seriam esses nutrientes que tornam a nossa alma alegre para 
que não somatizemos os revés da vida e o nosso corpo fique 
chorando?  É dar liberdade a essa alma e nunca aprisioná-la. 
Uma alma saudável não é presa por sentimentos mesquinhos , 
uma alma saudável não é presa por compromissos inúteis, uma 
alma saudável não  é presa por prioridades erradas. Uma alma 
não é gerida por uma empresa, pelo contrário, quando a alma é 
liberta , ela é que gerencia a empresa. Ou seja, uma alma liberta 
prioriza a Deus, a família e os amigos. 
Por isso é importante permitir que essa alma nutra-se com 
sonhos, com perseverança, com fé, com louvor, com atitudes 
corretas , para que possa amar a Deus com tudo o que é de 
verdade e testemunhar  
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           ANIVERSARIANTES DO MÊS DE OUTUBRO 

Dia 15 – Dia do Professor 
       Dia 18 – Aniversário da Igreja 
       Dia 22 – Stephanie Campanha 

                       Dia 22 -  Sandra Berçon 
 



 
   
 
Video Inicial                                               *MIAMA & de Multimídia 
Música Congregacional                                         Grupo Vocal e Congregação 

BRILHO CELESTE ‐ 446 HCC 
Oração                                 Jocilene Ayres Malas 
Músicas Congregacionais               Grupo Vocal&Instrumental/Congregação  

10,000 REASONS 
FROM THE INSIDE OUT 

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

SONDA‐ME 
DECLARAMOS 

O ESPÍRITO DE DEUS ESTÁ AQUI 
Momento de Intercessão                               Pr. Aloísio Campanha 
Mensagem                                                                    Pr. Aloísio Campanha 

“OS NUTRIENTES DA ALMA” 
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos                         Pr. Aloísio Campanha 
Celebração da Ceia Memorial                           Pr. Aloísio Campanha 
Música Congregacional                  Grupo Vocal&Instrumental/Congregação 

QUE SEGURANÇA! SOU DE JESUS! – 417 HCC 
Palavras Finais                                            Pr. Aloísio Campanha 
Oração Final                               Pr. Aloísio Campanha 
Vídeo Final                                  Piano 
 
 
VOCAL 
Jocilene Ayres Malas 
Pollyanna Soares 
PIANO 
Jocilene Ayres Malas 
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 
OUTUBRO 

Dia 05 – Jr.4.19 ‐6.14, Cl.1.21‐2.7, Pv.24.23‐25 
Dia 06 – Jr.6.15 – 8.7, Cl.2.8 ‐23, Pv.24.26 
Dia 07 – Jr.8.8 ‐9.26,Cl.3.1‐17, Pv.24.27 
Dia 08 – Jr.10.1 ‐11.23,Cl.3.18 ‐4.18, Pv.24.28‐29 
Dia 09 ‐  Jr.12.1 ‐14.10, 1 Ts.1.1‐29, Pv.24.30‐34 
Dia 10 –  Jr. 14.11 ‐16.15,1Ts.2.10‐3.13 , Pv.25.1‐5 
Dia 11 –  Jr. 16.16‐18.23,1 Ts.4.1‐5.3,  Pv.25.6‐7 

 
EBD 

Estamos  estudando  sobre  o  Livro  de  Neemias  que  trata  da 
Restauração  de  uma  nação.  Não  perca  a  oportunidade  de  crescer 
espiritualmente  com  experiencias  marcantes  desse  servo  de  Deus 
junto a nação de Israel. 
 
 

CHRISTMAS PROJECT 2015 
Estaremos iniciando os ensaios para o Natal, hoje, 4 DE 

OUTUBRO @ 4:30pm.  
Os ensaios das CRIANÇAS e dos ADULTOS acontecerão 

SIMULTÂNEAMENTE.  
Venha participar	conosco 

Comunicações Culto de Louvor e Adoração 
      


