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EDITORIAL

HÁ LUGAR PARA 
ELE HOJE?

por Pr. Aloísio Campanha

“E deu à luz a seu fi lho primogêni-
to, e envolveu-o em panos, e deitou-o 
numa manjedoura, porque não havia lu-
gar para eles na estalagem” - Lucas 2:7

“Eis que estou à porta, e bato; se al-
guém ouvir a minha voz, e abrir a porta, 
entrarei em sua casa, e com ele cearei, 
e ele comigo” - Apocalipse 3:20

Quando comecei a namorar Selma, hoje 
a minha esposa, ela trabalhava na casa de 
uma família judia, onde era responsável pela 
limpeza e de tomar conta das três crianças 
deles. O dia de voltar para casa era na ma-
drugada de sábado para domingo, depois 
que eles voltassem de seus compromissos 
sociais.

Perguntei por que as crianças não iam 
com eles de vez em quando, e a resposta que 
obtive foi que eles não poderiam divertir-se o 
bastante com as crianças presentes.

Assim também está o mundo nesta épo-
ca. A criança atrapalha a diversão. Comemo-
ram o aniversário, mas deixam o aniversa-

riante de fora. O menino nos foi dado como 
presente, mas os nossos compromissos 
sociais não nos permitem desfrutar da pre-
sença do mesmo. Queremos estar na festa 
de aniversário, mas sem reconhecer o ani-
versariante. Pagamos os outros para “orar” 
por nós. Investimos nos outros para tomar 
conta das nossas responsabilidades. Não 
liberamos os outros, porque precisamos nos 
divertir primeiro. É urgente a necessidade de 
lugar para o menino…

Quando vemos a violência aumentar – 
Ele é a paz do mundo. Quando vemos a 
fome em todo lugar – Ele é o pão da vida. 
Quando vemos as trevas invadir os lares 
através das drogas, da prostituição, do al-
coolismo, do divórcio, da desobediência dos 
fi lhos – Ele é a luz do mundo. É urgente a 
necessidade de lugar para o menino.

Aquele dono da hospedaria perdeu a 
maior oportunidade da vida dele, quando 
não percebeu que uma mulher em trabalho 
de parto não tinha prioridade em seu esta-
belecimento e permitiu que o menino fosse 
nascer do lado de fora. Assim tem muita 
gente hoje, que tendo a mesma oportunida-
de, permite que o menino fi que de fora.

Mas Ele está na porta batendo hoje. Se 
dermos lugar e espaço para Ele entrar, esses 
espaços serão preenchidos com aquilo que 
dá futuro e esperança. Ele vai agir e quando 
Ele age ninguém pode impedir. Em lugar de 
pagarmos e liberarmos os outros, depois da 
farra. Ele quando chega, atrai as pessoas, 



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 ORAÇÃOassim como foi com os pastores e os magos, 
porque Ele continua convidando… Vinde a 
mim…

Isso é Natal.
Forte abraço.

Visitantes
Nos alegramos com a sua visita! 

Volte sempre, pois a alegria
será bem maior.

ATIVIDADES PERMANENTES

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

ANIVERSÁRIOS
-DEZEMBRO-

Carolina M. Izar Tolentino
Elizabeth Santiago
Casamento - Paulo & Lidia Krummenauer
João Rubens Soares
Nathan Miao
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11
14
27



CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO

Vídeo Inicial
MIAMA & Multimídia

Momento de Orações de Confissão
Congregação

Louvando & Adorando ao Senhor
pela Chegada do Messias
Grupo Vocal & Instrumental

e Congregação

OH, VINDE FIÉIS
– 90 HCC

PROCLAMARAM ANJOS MIL
– 100 HCC

NOITE DE PAZ/SILENT NIGHT
– 96 HCC

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

Cantando Sobre o Presente
de Deus à Humanidade

Grupo Vocal & Instrumental
e Congregação

QUEM É O MENINO/ WHAT CHILD
IS THIS – 102 HCC

Palavras Finais & Bênção
Pr. Aloísio Campanha

Música Final
Piano

f

VOCAL (ordem alfabética)
Celsino Silva

Elisângela Sousa
Jocilene Ayres Malas

Monica Malas
Simone Salgado

PIANO/LÍDER
Jocilene Ayres Malas

GUITARRA
Douglas Parreira

BAIXO
Pollyanna Soares

BATERIA
Kevin Chan

SOM
Kevin Chan

PROJEÇÃO
Anthony Soares

APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas

TRADUÇÃO
Pollyanna Soares

Stephanie Wheaton


