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COMUNICAÇÕES

CONVITE À JUVENTUDE

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade”. 2 Cor. 3,17

Jovem, participe do CONJUBBRAN (Congresso da Juventude Batista Brasileira da América do 
Norte). O evento faz parte do XVII Congresso da AIBBAN, que será no Ridgecrest Conference Center, 
na Carolina do Norte, nos dias 14 a 17 de agosto de 2018.



EDITORIAL

A vida não é sobre as coisas. Você tem que 
manter a perspectiva correta sobre posses, ou 
você será possuído por suas posses. Você tem 
que perceber que nada disso vai durar.

Jesus diz em Lucas 12:15: “Cuidado e 
proteja-se de todo tipo de ganância; porque 
a sua verdadeira vida não é feita das coi-
sas que você possui, não importa quão rico 
você seja” (NLH).

Nunca julgue sua autoestima pelo seu patri-
mônio líquido. Nunca pense que seu valor está 
relacionado aos seus objetos de valor. Perceba 
que as melhores coisas da vida não são coisas. 
Você não trouxe nada ao mundo e não levará 
nada deste mundo. A vida não é sobre aquisição 
ou realização. A vida é sobre relacionamento e 
aprender a amar a Deus e a outras pessoas.

A melhor maneira de lembrar que sua vida 
não é sobre as coisas é construir sua vida em 
prioridades eternas. Concentre-se no que vai 
durar para sempre. Cada posse é temporária, por 
isso não construa a sua vida adquirindo bens. 
Apenas duas coisas vão durar para sempre: a Pa-
lavra de Deus e as pessoas.

Você tem uma escolha a fazer. O mundo está 
dizendo que você precisa conseguir mais para ser 
mais feliz, mais bem-sucedido, mais importante, 
mais valioso e mais seguro. Você precisa decidir 
se vai ouvir o mundo ou o dono do mundo. Você 
vai ouvir cultura ou Cristo? Você vai ouvir o mun-
do ou a Palavra?

Você fi cará insatisfeito com o resto da sua 
vida; Ninguém vai te deixar verdadeiramente 

feliz. Antes de poder avançar para a liberdade 
fi nanceira, você deve se perguntar: “Qual é o ob-
jetivo principal da minha vida? Para obter mais,  O 
que eu penso, falo e dou o máximo? Por que estou 
vivendo minha vida?

Lendo um livro sobre a vida de investidores, 
houve um famoso milionário , que tirou a própria 
vida há muitos anos. No funeral, alguém disse: 
“Eu não entendo isso. Ele tinha tanto para viver. 
”Eu pensei:“ Não. Ele tinha muito para gastar 
mas não tinha o necessário para viver”

Você pode ter muito para gastar, mas você 
tem alguma coisa para viver? Você tem um rela-
cionamento com Deus? O mito do mundo é que 
você pode ter tudo. A verdade é que você não 
pode ter tudo. E, mais importante, você não pre-
cisa de tudo para ser feliz. Você é tão feliz quanto 
você escolhe ser.

O segredo do contentamento é encontrar sua 
segurança e sua satisfação não naquilo que você 
tem, mas em quem você é. Você encontra essa 
segurança somente  em Cristo.

O Salmo 17:15 diz: “Mas quanto a mim, 
meu contentamento não é em riqueza, mas 
em ver-te e saber que tudo está bem entre 
nós. E quando eu acordar no céu, eu fi carei 
totalmente satisfeito, pois eu te verei face a 
face” (NLH).

Que coisas tangíveis ou intangíveis temos 
adquirido em vez de fortalecer nossa  caminhada 
com Deus?

Como você sacrifi cou seus relacionamentos 
na busca pelo sucesso ou status? O que você 
precisa fazer hoje para começar a reparar esses 
relacionamentos?

Forte abraço,
Pr. Aloísio Campanha

A RIQUEZA DE UM BOM RELACIONAMENTO
“MAS QUANTO A MIM, MEU CONTENTAMENTO NÃO É EM RIQUEZA, MAS EM VER VOCÊ E 
SABER QUE TUDO ESTÁ BEM ENTRE NÓS. E QUANDO EU DESPERTO NO CÉU, EU VOU ES-
TAR PLENAMENTE SATISFEITO, PORQUE EU VOU VÊ-LO FACE A FACE “(SALMO 17:15 NLH).



CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO

Vídeo Inicial
MIAMA & Multimídia

Louvando e Adorando ao Se-
nhor com Canções e Orações                                                

Grupo Vocal & Instrumental
e Congregação

QUÃO FORMOSO ÉS 
ADORAI/MAJESTY

ADORAREI

Testemunhando do Cuidado e Amor
de Deus – Aniversário de 20 Anos

de Nova Vida
Jocilene Ayres Malas

Agradecendo a Deus com Hino
Grupo Vocal & Instrumental

e Congregação

COMO AGRADECER A  JESUS?
-  422 HCC

Boas Vindas e Comunicações
Pr. Aloísio Campanha

Mensagem
Pr. Aloísio Campanha

Dedicação de Vidas, Bens
e Talentos (durante o Hino)                          

Congregação

Cantando da Fidelidade do Senhor 
com Hino Grupo Vocal & Instrumental 

e Congregação

CHUVAS DE BENÇÃOS - 337 HCC

Palavras Finais & Bênção
Pr. Aloísio Campanha

Música Final
Piano

f

VOCAL
(ordem alfabética)

Elisangela Souza
Jocilene Ayres Malas

Monica Malas
Simone Salgado

Piano/Líder
Jocilene Ayres Malas

Baixo
Pollyanna Soares

Bateria
Nicholas Malas

Som
Pollyanna Soares

Projeção
Anthony Soares

Apoio Técnico
Sotiris Malas

Tradução
Pollyanna Soares

Stephanie Wheaton



ANIVERSARIANTES - JULHO

Kevin Siqueira
Sirlei Zuckerman
Jocilene Ayres Malas
Nathalia Boroni Soares
Ângela Babo
Celsino D’Silva
Nélio de Almeida Chaves / Elisângela Souza
Claudia Miranda Barbosa

MEMBROS

11
11
13
15
16
21
21
30

DIA

Ana e Carlos

CASAMENTOS

28

DIA

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
(Adultos e jovens)
3:45 pm

CULTO DOMINICAL
5:00 pm

CAFÉ COM BÍBLIA
Quarta-feira
8:00 pm

CEIA MEMORIAL
1º domingo do mês

ATIVIDADES PERMANENTES

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

AGENDA DE ORAÇÃO

Visitantes
Nos alegramos com a sua visita! 

Volte sempre, pois a alegria
será bem maior.


