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“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade”. 2 Cor. 3,17
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OPERATION CHRISTMAS CHILD
Lembre-se: a data de entrega das caixas, é 17 
DE NOVEMBRO. 

OS ENSAIOS, JÁ COMEÇARAM!  
Mas ainda há tempo para que você possa 
se inscrever no Coral e participar da Cantata 
“WHAT A BEAUTIFUL NAME”. Ensaio 
aos domingos, às 2:00pm. As apresentações 
acontecerão dias 21 e 22 de Dezembro.

SAXOFONISTA
No dia 10 de Novembro, o Saxofonista ANGÊLO 
TORRES, estará conosco. Neste mesmo dia, o 
Pr. Silmar Wilbert contará suas experiências 
no campo missionário e estará trazendo a 
mensagem. Anote em sua agenda, e convide seus 
amigos.

PROGRAMA DE THANKSGIVING
No dia 24 de novembro, teremos nosso 
tradicional PROGRAMA DE THANKSGIVING, 
com um culto de agradecimento e um delicioso 
jantar logo em seguida. Será um prazer receber 
você, sua família seus amigos e familiares. Ore! 
Convide! Participe.

Facebook x Faithbook
O mundo globalizou. Nunca estivemos tão co-

nectados como agora. Sabemos de coisas instanta-
neamente, que em alguns anos atrás, demorariam 
até meses para chegar ao nosso conhecimento. Mas, 
também globalizou a violência, o egoísmo, a traição, 
a desconfiança.

Vivemos a era da comunicação digital. Nunca 
foi tão fácil adquirir e transmitir conhecimento, as-
sim como obter informações sobre os mais variados 
assuntos de forma rápida, prática, fácil e simples. É 

a era da internet, a era das Redes Sociais. Por de-
finição, Rede Social é “Relação estabelecida entre 
indivíduos com interesses em comum em um mesmo 
ambiente. Na internet, as redes sociais são as comu-
nidades online como Twitter, Instagram, Facebook e 
MySpace, em que internautas se comunicam, criam 
comunidades e compartilham informações e interes-
ses semelhantes”. (Fonte: glo.bo/13BQkgy)

O Editorial do Pr. Aloísio Campanha 
continua na próxima página



por Pr. Aloísio Campanha

Facilmente nos conectamos aos amigos, co-
legas de trabalho, da escola, faculdade, parentes, 
conhecidos, clientes, fornecedores, pessoas que 
não conhecíamos e passamos a conhecer via in-
ternet. Enfim, podemos nos conectar praticamente 
com qualquer pessoa em todo o planeta e intera-
gir em tempo real. As Redes Sociais estão mudan-
do a forma como as pessoas se relacionam, como 
elas se divertem, trocam informações, interagem, 
compram, pesquisam, decidem, se informam. As 
Redes Sociais na internet literalmente mudaram o 
modo de viver da maioria das pessoas do planeta.

Impressionam os números resultantes des-
ta revolução tecnológica e digital. O Facebook, 
com quase 1.000.000.000 (um bilhão) de usu-
ários, se fosse um país, seria o terceiro maior 
país do mundo; o Twitter, com aproximadamente 
500.000.000 (quinhentos milhões) de usuários, 
possui uma plataforma que chega a postar 7.000 
(sete mil) tweets por segundo. É! Por segundo! 
São 420.000 (quatrocentos e vinte mil) por mi-
nuto, ou 25.200.000 (vinte e cinco milhões e du-
zentos mil) por hora. Realmente, é algo impres-
sionante e impensável há poucos anos atrás, 
quando nem aparelhos celulares tínhamos.

Mas nada se compara à maior Rede Social 
do mundo, o cristianismo. Os cristãos formam 
hoje um grupo de 2.106.962.000 (dois bilhões, 
cento e seis milhões, novecentas e sessenta 
e duas mil –Fonte: Wikipédia) pessoas que 
se declaram seguidoras de Jesus Cristo e de 
seus ensinamentos. Esta é, verdadeiramente, 
a maior Rede Social do mundo.

Facebook x Faithbook
Se você possui um perfil no Facebook, Twit-

ter, Pinterest, LinkedIn, ou em qualquer outra 
Rede Social, tenha em mente que, se você é 
cristão, tem o maior exemplo que alguém po-
deria ter de como construir corretamente uma 
Rede Social: Jesus Cristo. Durante três anos, 
juntamente com um grupo de 12 homens total-
mente despreparados e desqualificados a princí-
pio, Jesus Cristo, Deus encarnado, nosso Senhor 
e Salvador, nos mostrou o que fazer através do 
Seu ensinamento. Por três anos, incansavelmen-
te, dia e noite, Jesus trabalhou juntamente com 
aqueles doze homens pregando o Evangelho da 
Graça de Deus. O resultado é o que vemos hoje.

Tudo o que você precisa saber para ser um 
verdadeiro cristão, fazendo parte desta que é a 
maior Rede Social do mundo, e como agir corre-
tamente nas Redes Sociais da internet, está de-
talhado para você na Bíblia, a Palavra de Deus. 
Leia a Bíblia, estude com amor e dedicação a 
Palavra de Deus. Aprofunde-se no estudo dos 
Evangelhos e na missão de Paulo, o apóstolo 
dos gentios (Atos 20:24). Descubra como Je-
sus Cristo, com apenas doze homens, construiu 
essa que é a maior Rede Social do Mundo.

“Portanto, quer comais quer bebais, ou 
façais outra qualquer coisa, fazei tudo para 
glória de Deus”. – (I Coríntios 10:31)

“Tudo quanto te vier à mão para fazer, 
faze-o conforme as tuas forças, porque na 
sepultura, para onde tu vais, não há obra 
nem projeto, nem conhecimento, nem sabe-
doria alguma”. – (Eclesiastes 9:10)

Abraço forte!

- continuaçãoEDITORIAL



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
 -  OUTUBRO

15- Laverne Middleton
17- Gil Sampaio 
17- Aniversário da Igreja
19- Casamento: Pr. Valdir & Gil Sampaio
22- Stephanie Wheaton
21- Casamento: Aldo & Denize dos Santos
23- Casamento: Sergio & Carol Tolentino
28- Benjamin B. Parreira



VIOLÃO: Antonio Tergilene

BAIXO: Pollyanna Soares

BATERIA: Kevin Chan

SOM: Elisângela Souza
Kevin Chan / Sotiris Malas

VOCAL (ordem alfabética)
Jocilene A. Malas / Monica Malas
Simone Salgado

PIANO / LÍDER
Jocilene Ayres Malas

TECLADO: Silvio Romero

PROJEÇÃO
Anthony Soares

APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas

TRADUÇÃO
Pollyanna Soares

Vídeo Inicial - MIAMA & Multimídia

Louvando e Adorando ao Senhor com Hinos e Cânticos
Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

EM SUAS PORTAS ENTRAREI COM LOUVOR
COMO É BOM ESTARMOS AQUI

ADORAREI

Momento de Oração - Pr. Aloísio Campanha

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

Mensagem - Pr. Aloísio Campanha
 

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Congregação

Louvando a Fidelidade do Senhor - Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

QUAL ADORNO DESTA VIDA? 569 HCC

Palavras Finais & Bênção - Pr. Aloísio Campanha

Música Final - Instrumental
f

Culto de Louvor
e Adoração


