
 
 

                   
              ANIVERSARIANTES DO MÊS DE NOVEMBRO 

          Dia 02 – Lecir Siqueira 
                     Dia 16 – Sabrina G. de Oliviera 

                 Dia 17 – Adriana dos Santos 
          Dia 27 – Cicera C. Rosa 

                  Dia 30 – Admilson dos Santos 
 

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 
O Ministério de Missões está 

promovendo HOJE  uma deleciosa FEIJOADA . A 
nossa contribuicao e de $10,00 e tem como 
objetivo ajudar os nossos missionários. Participe 
conosco. 
                                   

LEITURA BÍBLICA DA SEMANA 
NOVEMBRO 

Dia 09 – Ez.20.1-49,Hb.9.11-28,Pv.27.11 
Dia 10 – Ez.21.1 -22.31, Hb.10.1-17, Pv.27.12 
Dia 11 – Ez.23.1-49,Hb.10.18-39, Pv.27.13 
Dia 12 – Ez.24.1-26.21,Hb.11.1-16, Pv.27.14 
Dia 13 -  Ez.27.1 -28.26, Hb.11.17 -31, Pv.27.15 -16 
Dia 14 –  Ez.29.1 -30.26,Hb.11.32- 12.13 , Pv.27.17 
Dia 15 –  Ez.31.1 -32.32,Hb.12.14 -29, Pv.27.18 -20 

 
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 ao 
povo de Israel. 
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A MISSÃO DO POVO DE DEUS 

“Portanto, indo, fazei discipulos de todas as 
nações”Mateus 28:19 

 
Na mente do cristão mediano , teologia e missões não tem nada em comum. Afinal, 
teologia está na cabeça – reflexões, argumentos, ensinos, credos e  confissões de 
fé. Missões é fazer – resultados práticos, dinâmicos e executáveis.  Pensamos no 
campo missionário como um lugar aonde as pessoas vão e fazem coisas 
emocionantes.  Teologia  e missões parecem  não ter muita coisa em comum, 
também é fácil termos a impressão  de aqueles que são mais interessados  numa 
coisa , tem menos interese na outra. 
Parece que tudo na teologia descorre a respeito de Deus. Ela faz uma busca 
minuciosa  sobre o que as pessoas ( a maioria já morta) pensaram e escreveram 
sobre Deus, sobre o Seu caráter, sobre Suas ações, do Seu relacionamento com a 
sociedade e com o passado, com o presente e com o futuro. Num contraste feliz, 
missões tem a ver conosco, os vivos, com o que cremos (pelo menos alguns de 
nós)  e com o que se espera que façamos  no mundo para ajudar Deus um 
pouquinho (?) . Missões parece ser algo de como possamos ajudar a Deus  a vencer 
as barreiras de culturas estranhas e lugares remotos, as quais ele parece ter 
dificuldades de cruzar. Ou seja, pagamos o missionário, para aliviar a culpa. Damos 
a oferta para aliviar a responsabilidade. 
Assim, os teólogos não se agradam em ver suas teorias enlameadas pela 
desorganização de missões práticas e nem  os praticantes das missões , num 
contragolpe rápido, não querem ver seu compromisso urgente de dar 
proseguimento ao trabalho de Cristo, o qual Ele nos confiou, sendo atrasado pela 
introspecção indulgente a respeito das palavras obscuras e longas terminadas em 
“logia”. 
O reultado desastroso de tudo isso é que a teologia prossegue sem estímuilos nem 
resultados missionais, enquanto missões prosseguem sem orientação ou avaliação 
teológica. 
Não deveriam haver teologias que não se relacionassem  com a missão da igreja, 
que não fossem geradas por causa da missão da igreja ou inspiradas e moldadas 
por ela. E tambem não deveria haver missões na igreja sendo levadas adiante , 
sem que haja profundas raízes teológicas firmadas no solo da Bíblia. 
Que não haja teologias que não causem impacto missionário, que não haja missões 
que não tenham fundamentos teológicos. 
Que assim a nossa igreja caminhe e que possamos ser veículos de resposta a   
nossa família e comunidade e até aos confins da terra . 
Abraço forte, 

Pr. Aloísio Campanha 



 
 
 
Video Inicial                                                            *MIAMA & de Multimídia 
Músicas Congregacionais             Grupo Instrumental, Vocal e Congregação 

  
VEIO À ESTE MUNDO O SENHOR JESUS ‐ 114 HCC 

ABOVE ALL 
 

Oração                          Nélio de Almeida Chaves 
Celebração da Ceia Memorial                           Pr. Aloísio Campanha 
Músicas Congregacionaisb           Grupo Instrumental, Vocal e Congregação 

  
DE TODAS AS TRIBOS 

MARANATA 
 

Mensagem                                                                            Pr. Carlos Santos 
Boas‐Vindas e Comunicações              Pr. Aloísio Campanha 
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos                         Pr. Aloísio Campanha 
Vídeo Missionário (durante “Dedicação” )                                        Multimídia 

 
“OPERATION CHRISTMAS CHILD” 

 
Palavras Finais                                                       Pr. Aloísio Campanha 
Oração Final                                           Pr. Aloísio Campanha 
Vídeo Final                                 Piano 
 
VOCAL: Danila Pinheiro Chaves, Jocilene Ayres Malas, Nélio de Almeida Chaves 
Pollyanna Soares 
PIANO 
Jocilene Ayres Malas 
VIOLÃO   
João Rubens Soares 
BATERIA 
Kevin Soares 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 

 
ENSAIOS ESPECIAIS: “FACT OR FICTION”  ‐  Vamos ter 2 ENSAIOS ESPECIAIS, na CASA DA 
TIA JÔ, onde além de ensaiarmos MÚSICAS, COREOGRAFIA e DRAMA, teremos um tempo 
delicioso com PIZZA, HOT‐DOG, ICE CREAM, PIPOCA, BRINCADEIRAS, PASSEIO NO PARQUE, 
e muito, muuuuuuuuuito mais!!!!!!! Tome nota: SÁBADOS, 14 & 28 DE NOVEMBRO, DE 
10:30AM – 5PM 
Nosso ensaios aos DOMINGOS, continuam sendo às 4:30om, com TIA CARINA, no LIBRARY 
ROOM. 
  
“COME AND BEHOLD HIM” – Os adultos já estão na “reta‐final” do aprendizado das 
músicas deste musical. Mas… VOCÊ AINDA PODERÁ PARTICIPAR! 
Procure nossa Ministra de Adoração, Música e Artes, Jocilene Ayres, Malas, e venha ao 
nosso ensiao: DOMINGOS, 4:30PM, no Santuário 
  
NÃO SAIA DA IGREJA HOJE, SEM O MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DOS MUSICAIS. Temos 
FLYERS & POSTERS. Procure o KEVIN CHAN! 
  

APRESENTAÇÕES DE NATAL 
“FACT OR FICTION” (Kid’S Musical) 
Sábado, 12 De Dezembro, às 7:30pm 

Domingo, 13 De Dezembro, às 10:00am 
 

“COME AND BEHOLD HIM” ( Adult’s Cantata) 
Sábado, 19 de Dezembro, às 7:30pm 

Domingo, 20 de Dezembro, às 10:00am 
RECEPÇÃO após todas as apresentações. 
 

 

NSunday, November 22nd @ 3:30 PM . You and your family are   
invited as our guests of honor. 

                   UMA NOVA OPÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO: DOAÇÕES ON‐LINE 
 
Acesse o link ainda hoje, confira e…CONTRIBUA SEGUNDO PROPUSER SEU CORAÇÃO! 
LiberdadeNY.org/donation                  

Culto de Louvor e Adoração 
      

Comunicações 


