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OPERATION CHRISTMAS CHILD
Lembre-se: a data de entrega das caixas 
está chegando! Anote na agenda: 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.

Liberte
a sua dor

Confira o editorial do Pr. Aloísio 
Campanha na próxima página.



- continuaçãoEDITORIAL
por Pr. Aloísio Campanha

“Derrama o teu coração a Ele, porque 
Deus é o nosso refúgio.” (Salmo 62: 8 NLH).

A Bíblia diz que quando você passa por 
um período de perda, a primeira coisa que 
você precisa fazer é liberar sua dor.

A tragédia sempre produz emoções for-
tes:- raiva, medo, depressão, preocupação 
e às vezes culpa. Esses sentimentos podem 
nos assustar, e muitas vezes não sabemos o 
que fazer com eles. Quando experimentamos 
uma grande perda, esses sentimentos enor-
mes borbulham dentro de nós. Se não lidar-
mos com eles agora, levaremos muito mais 
tempo para nos recuperar.

Algumas pessoas nunca lidam direta-
mente com a dor na vida. Eles enchem isso. 
Eles empurram para embaixo da cama. Eles 
fingem que não está lá. Eles jogam como se 
não existissem. E é por isso que eles ainda 
estão lutando com o estresse emocional de 
perdas que ocorreram há 20 ou 30 anos.

Existe um mito que diz que Deus quer que 
você ande com um sorriso no rosto o tempo 
todo dizendo: “Louvado seja o Senhor!” A Bí-
blia não diz isso em lugar algum.

De fato, Jesus ensinou exatamente o 
oposto. Em Mateus 5:4, ele diz: “Deus aben-
çoa os que choram, porque serão consola-
dos.” (NLH). Não há problema em lamentar. 
Quando as pessoas são cristãs, sabemos que 
elas irão para o céu, por isso não precisamos 
sofrer como o mundo. Nossa dor pode ser di-
ferente. Lamentamos porque sentiremos fal-

Liberte a sua dor
ta deles, mas também podemos estar em paz 
porque sabemos que eles estão com Deus.

O que você faz com seus sentimentos? 
Você não os reprime ou os enfia dentro de 
você. Você os libera - você os dá a Deus. Você 
clama: “Deus, eu estou machucado! Estou 
sofrendo! É difícil de levar assim.” Se você 
quer um bom exemplo disso, leia o livro dos 
Salmos, onde Davi muitas vezes derrama sua 
coragem e diz: “Deus, estou em um momento 
difícil agora. Estou sofrendo muito.” Você cla-
ma a Deus, exatamente como Davi.

O Salmo 62:8 diz: “Derrama o teu cora-
ção a ele, porque Deus é o nosso refúgio.” 
(NLH). Se você está passando por uma per-
da no momento, entenda que, se você não 
liberar sua dor, ela acabará surgindo. Senti-
mentos que são empurrados para baixo apo-
drecem e, eventualmente, explodem em uma 
situação muito pior.

Liberte sua dor primeiro, para que Deus 
possa começar a curar seu coração.

Quais são alguns conceitos errôneos em 
nossa sociedade que nos impedem de sentir-
-se à vontade para liberar nossa dor?

Com que sofrimento ou perda em sua 
vida você lutou para lidar? Como isso te afe-
tou?

Por isso, entreguemos nossos caminhos 
ao Senhor, confiemos nEle e o mais Ele fará.

Abraço forte.



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
 -  NOVEMBRO

01 – Paulo Moreira
03 – Raphael Tavares
16 – Sabrina de Oliveira
17 – Adriana dos Santos
26 – Selma Souza
27 – Cicera Rosa
30 – Adimilson dos Santos



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

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

ACLAME AO SENHOR (Português, Español, English)
TEU SANTO NOME
ARMS OPEN WIDE

Momento de Oração - Pr. Valdir Sampaio

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

Mensagem Musical - Simone Salgado - solista
 

DEUS FORTE

Mensagem - Pra. Rita de Cássia Bispo

VALE DE OSSOS SÊCOS

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Congregação

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

TUDO ENTREGAREI (Português, Español, English) – 295 CC (1ª estrofe)

Palavras Finais & Bênção - Pra. Rita de Cássia Bispo

Música Final - Instrumental

f

Culto de Louvor
e Adoração


