
 
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE 

FEVEREIRO 

 
23  –  Selma Campanha  

  24  –  Samantha Resende  
 

 

 

 

 

 

VISITANTE 

Agradecemos sua visita e esperamos tê-los conosco novamente! 

 
ATIVIDADES PERMANENTES 

 

Escola Bíblica Dominical (Adultos e Jovens): 3:45 pm 

Culto Dominical: 5:00pm 

Café com Bíblia: Quarta-feira 8:00 pm 

Ceia Memorial: 1º  domingo do mês 

  
 AGENDA DE ORAÇÃO 

SEGUNDA-FEIRA: Ministério Pastoral e Família Pastoral 
TERÇA-FEIRA: Diretoria da LiberNY 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 Crianças 
DOMINGO: Ministério de Oração, Famílias da Igreja 
e Brasil 
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Pr. Aloísio Campanha 

 

A CELEBRAÇÃO DO AMOR 
 "O amor nunca deixa de ser paciente, nunca deixa de acreditar, nunca deixa de 
esperar, nunca desiste" (1 Coríntios 13: 7 NLH). 
O mesmo amor que Deus lhe dá, ele quer que você ofereça a todos os outros que 
você entra em contato. Não é uma opção ou uma sugestão. É um mandamento 
do próprio Jesus: "Agora eu estou lhe dando um novo mandamento:  Assim como 
eu amo vocês, vocês devem  amar uns aos outros "(João 13:34). 
Se você é um seguidor de Cristo, você deve amar todos - quer você goste ou não - 
da mesma forma que Cristo o ama. Isso significa que você deve aceitá-los 
completamente, amá-los incondicionalmente, perdoá-los totalmente e 
considerá-los extremamente valiosos. 
Amar os outros dessa maneira transformará seus relacionamentos! 
A Bíblia diz em 1 Coríntios 13: 7: "O amor nunca deixa de ser paciente, nunca 
deixa de acreditar, nunca deixa de esperar, nunca desiste" (NLH). 
É assim que Deus o ama. Deus nunca deixa de ser paciente com você. Deus nunca 
deixa de acreditar em você. Deus nunca deixa de esperar pelo melhor em sua 
vida. Deus nunca desiste de você. E é isso que Deus quer que você faça com 
todos os outros. 
"O amor nunca deixa de ser paciente". Isso significa que o amor estende a graça. 
Você precisa oferecer graça aos outros. 
"O amor nunca deixa de acreditar". Isso significa que ele expressa fé. Você diz a 
alguém: "Mesmo que tenhamos um momento difícil, nunca vou deixar de 
acreditar em você". 
"O amor nunca deixa de esperar". Isso significa que o amor espera o melhor. 
Você está esperando o melhor em seu casamento, ou você se instalou menos do 
que o melhor? 
"O amor nunca desiste". Isso significa que o amor suporta o pior. Isso significa 
que você pode olhar para a outra pessoa e dizer: "Você pode jogar tudo em mim, 
mas eu vou continuar amando você, não importa o que". 

Abraço forte, 

Pr. Aloisio Campanha   



                                                

 
 

 
Video Inicial                                                         MIAMA & Multimídia 
 

Louvando & Adorando ao Senhor  com Canções, Orações e com a Palavra                                   
Grupo Vocal & Instrumental 

 
TEU SANTO NOME 

FOREVER REIGN 
QUERO ÁGUA VIVA 

 
Momento de Intercessão                                                        Pr. Aloísio Campanha 
 
Boas Vindas e Comunicações                            MIAMA Jocilene Ayres Malas & Multimídia  
 
Mensagem                                                                                          Pr. Aloísio Campanha 

 
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos                                                     Congregação 
 
Dedicação de Vidas através da Música                                            Grupo Vocal & Instrumental 

 
CONTA AS BENÇÃOS COUNT YOUR BLESSINGS – 444 HCC (1ª est. Port.Eng) 

 
Palavras Finais & Benção                                                                        Pr. Aloísio Campanha 
Música Final                                                                                                     Piano 

 

 
           
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL 

3:45 PM 
FRUTODO ESPIRITO 

                                         
 
 
 
 
 
 
   

Tudo que podemos aprender e que voce nāo pode perder. Participe. 

 

Nāo deixe de participar da nossa primeira Gincana Bílica, 

que será no dia 10 de março de 2018 com início às 5 PM, no 
fellowship hall. 
De o seu nome ao Pr. Valdir Sampaio ou preencha a ficha de 
inscriçāo. 

Teremos muitas brincadeira bíblica, uma deliciosa cantina e outras coisas 
interessantes. 

 
CANTATA DE PÁSCOA: O MIAMA, convida VOCÊ a participar dos ensaios 
de nossa Cantata de Páscoa de 2018. Estaremos ensaiando lindas 
melodias, uma mensagem ponderosa para termos uma Celebração que 
encherá o coração do Pai de alegria! 
ENSAIOS AOS DOMINGO, À PARTIR DE 04 DE MARÇO, 2:00PM 
Venha participar desse projeto! 

 
SUGESTÕES DE HINOS E CÂNTICOS: Na semana passada, um dos pedidos 

do Riva, foi atendido. Já recebemos diversas sugestões, que estarão sendo 
atendidas em breve. Procure a Ministra Jocilene ou envie uma mensagem 

de texto, dando sua sugestão. 

 
DECLARAÇÃO DOS DÍZIMOS E OFERTAS PARA O IMPOSTOS DE RENDA 

 Agora, você mesmo poderá imprimir o seu “2017 Contribution 
Statement”, para usar em sua declaração de Imposto de Renda (Taxes), 

diretamente de sua conta no REALM.  Assista ao video que será colocado 
no Chat da igreja (Whatsapp) ou se preferir, fale com Sotiris. 

Culto de Louvor e Adoração 
      

Comunicações 

VOCAL (ordem 
alfabética) 
Celsino da Silva 
Elisangela de Sousa 
Jocilene Ayres Malas 
Meyre Ellen Siqueira 
Monica Malas 
Pollyanna Soares 

Simone Salgado 

 

PIANO/LIDER 
Jocilene Ayres Malas 

BATERIA 
Kevin Chan 

VIOLÃO 
Douglas Parreira 

 

 

SOM 
Kevin Chan 

Selma Souza 
PROJEÇÃO 

Anthony Soares 
APOIO TÉCNICO 

Sotiris Malas 
TRADUÇÃO 

Pollyanna Soares 
Stephanie Wheaton 


