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EDITORIAL
por Pr. Aloísio Campanha

As  referências de uma igreja edificada
“Tu és o Cristo o fi lho do Deus vivo 

... sobre esta pedra edifi carei a minha 
igreja“ - Mateus 16:16-18

“Não vá à igreja, seja a igreja de Cris-
to“, esta foi a afi rmação que vi em uma ca-
miseta de um jovem faz algum tempo atrás.

Desde então, tenho pensado sobre a 
igreja de Cristo e os movimentos que são 
feitos com edifi cação humana (próprios de-
sejos) em nome de Cristo.

Partindo do princípio que somos igreja, 
então onde estamos, dois ou três reunidos 
em nome de Cristo, nos tornamos agência do 
Reino de Deus. Vamos ao templo, mas somos 
igreja. E quando nos congregamos, forma-
mos o corpo, onde os membros, individual-
mente, mas visando o coletivo, produzem o 
crescimento do corpo. E o meu questiona-
mento tem sido esse: estamos interessados 
no crescimento do templo ou da igreja? 

A Bíblia afi rma que somos templo e que 
somos a igreja de Cristo edifi cada sobre 
uma verdade: que Ele é o fi lho de Deus que 
tira o pecado do mundo.

Se me esforço para o crescimento do 
templo, consequentemente a igreja cresce 
e quando propago a verdade do que é ser 
igreja ela também cresce. Há um cresci-
mento mútuo na minha individualidade que 
é projetado na coletividade.

O grande problema é que estamos pre-

ocupados com o crescimento do templo ma-
terial em nome da igreja.

Estamos edifi cando regras e caminhos 
para esta igreja que não são as diretrizes de 
edifi cação deixadas pelo dono da igreja.

Uma igreja edifi cada por Cristo O adora 
em espírito e em verdade - não mais eu Se-
nhor, mas que seja tu vivendo em mim. Uma 
igreja comprometida com a santidade, fi deli-
dade, bondade, buscando excelência no que 
faz, não querendo ser mensurada por núme-
ros mas pelo derramar do Espírito, que traz 
crescimento em todas as áreas.

Uma igreja edifi cada na Palavra. Uma 
igreja que conecta em amor, não buscando o 
próprio interesse, mas vendo a oportunidade 
de que o outro cresça. Uma igreja que faz 
missões no testemunhar e não necessaria-
mente no enviar dinheiro como se estivesse 
pagando a culpa.

Uma igreja bíblica, que tem prazer em es-
tar junta e que avalia a luz das escrituras por 
onde está caminhando.

Uma igreja que não reclama de si própria 
e não cobra além daquilo que ela mesma 
pode oferecer.

Essa é uma igreja edifi cada pelo Mestre.
Esforcemos, pois, para sermos os operá-

rios dessa construção.
Forte abraço.



SEGUNDA-FEIRA
Ministério Pastoral e
Família Pastoral

TERÇA-FEIRA
Diretoria da LiberNY
e Ministério de Artes Culinárias

QUARTA-FEIRA
MIAMA - Ministério de Adoração, 
Música e Artes e Minist. 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.

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
 -  AGOSTO

02 – Josue Paulo da Silva
05 – Noeme Tergilene
10 – Casamento: Josue & Lilian Bernardes
12 – Aloisio Campanha Jr.
12 – Princesa Manuel dos Santos
15 – Bennie da Silva
15 – Casamento – Luiw & Jani Miao
17 – Luiw Miao
19 – Lidia Hilario
30 – Davi Miao
30 – Sofi a de Oliveira



BAIXO
Pollyanna Soares

BATERIA
Nicholas Malas

SOM
Kevin Chan
Sotiris Malas

VOCAL (ordem alfabética)
Jocilene Ayres Malas
Kevin Chan / Monica Malas
Simone Salgado

PIANO/LIDER
Jocilene Ayres Malas

GUITARRA
Kevin Chan

PROJEÇÃO
Anthony Soares

APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas

TRADUÇÃO
Pollyanna Soares

Vídeo Inicial - MIAMA & Multimídia

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

ATOS 2 - GRANDE É O SENHOR - AOS PÉS DA CRUZ - DEUS CUIDA DE MIM

Momento de Intercessão - Pr. Aloísio Campanha

Boas-Vindas & Comunicações - MIAMA Jocilene Ayres Malas & Multimídia

Dedicação do Bebê MELO ALEXANDER SIMONSSON MACHADO
Pr. Aloísio Campanha / Pais: Gregory Machado e Ellinor Simonsson Machado

Música Especial - MIAMA Jocilene Ayres Malas

FILHOS, HERANÇA DO SENHOR

Oração pelo Bebê e Família - Pr. Aloísio Campanha

Mensagem - Pr. Aloísio Campanha

“AS REFERÊNCIAS DE UMA IGREJA EDIFICADA”

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Congregação

Cantando Sobre a Proclamação do Evangelho - Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

TU É FIEL, SENHOR/ GREAT IS THY FAITHFULNESS – 1ª estrofe – 25 HCC

Palavras Finais & Benção - Pr. Aloísio Campanha

Música Final - Instrumental
f

Culto de Louvor
e Adoração


