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OPERATION CHRISTMAS CHILD
Lembre-se: a data de entrega das caixas 
está chegando! Próximo domingo dia 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.

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.

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

Não troque
     santidade
      por felicidade



EDITORIAL
por Pr. Aloísio Campanha

“Somos tentados quando somos 
atraídos e presos pelos nossos próprios 
desejos maus. Então nossos maus dese-
jos concebem e dão à luz o pecado; e o 
pecado, quando adulto, dá à luz a morte” 
(Tiago 1: 14-15 GNT).

Hoje vivemos em uma era de irresponsa-
bilidade, onde ninguém quer admitir a culpa 
pelos seus próprios problemas. Todos nós 
nos tornamos vítimas. Nenhum problema 
que temos é considerado nossa culpa mais; 
sempre é problema de outra pessoa. Culpa-
mos os outros. Culpamos o governo, a mídia, 
nossos pais, as escolas, nosso DNA e o meio 
ambiente - tudo, menos a nós mesmos.

A verdade é que trazemos a maioria dos 
nossos problemas para nós mesmos. Só pre-
cisamos aceitar a responsabilidade e deixar 
de culpar os outros. Toda vez que culpamos 
alguém, não admitimos qual é o verdadeiro 
problema.

Se você está enfrentando tentações ago-
ra, nunca encontrará liberdade até parar de 
arrumar a culpa e começar a consertar o pro-
blema. Pare de culpar outras pessoas! Mes-
mo quando outras pessoas te machucam, é 
a sua reação que está causando o problema.

É incrível para mim que algumas pesso-
as até tentem culpar a Deus pelas bagunças 
em suas vidas. Mas a vontade de Deus nun-
ca contradiz a Palavra de Deus. Se Deus diz: 
“Não faça isso” na Bíblia, ele nunca lhe dirá 

Não troque santidade por felicidade
“sim” através de um sentimento. Eu não me 
importo com o quão bom é o sentimento - 
quando você ouve seus sentimentos em vez 
da Palavra de Deus, está caminhando dire-
to para uma armadilha. Uma das desculpas 
mais comuns que já ouvi para justificar uma 
infinidade de pecados é: “Deus quer que eu 
seja feliz, e isso me fará feliz”.

Deus quer que você seja feliz. Mas Deus 
quer que você seja santo mais do que ele 
quer que você seja feliz. Ele quer que você 
O obedeça. Você nunca será totalmente feliz 
quando ignorar a vontade de Deus. De fato, 
você está indo para a destruição quando faz 
isso. As regras e princípios da Bíblia não exis-
tem apenas para tornar a vida miserável. Eles 
estão lá para o nosso próprio bem.

As pessoas mais felizes do mundo são 
aquelas que se apegam ao que Deus diz e o 
seguem, independentemente do que dizem 
seus sentimentos.

Que problemas podem resultar quando 
tentamos culpar alguém?

Por que é significativo que Deus queira 
que sejamos santos mais do que Ele quer que 
sejamos felizes?

Quando seus sentimentos obscureceram 
seu julgamento sobre uma decisão importan-
te? Que consequências você enfrentou da 
sua escolha?

Pense nisso,
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



SOM: 
Elisângela Souza
Kevin Chan
Sotiris Malas

PROJEÇÃO
Anthony Soares

APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas

TRADUÇÃO
Pollyanna Soares

Vídeo Inicial - MIAMA & Multimídia

Música Inicial - Ângelo Torres 

Louvando e Adorando ao Senhor - Ângelo Torres e Congregação

Momento de Oração - Pr. Aloísio Campanha

Boas-Vindas e Comunicações
MIAMA Jocilene Ayres Malas & Multimídia

Mensagem Musical - Ângelo Torres
 

DEUS FORTE

Palavra à Igreja e Mensagem - Pr. Silmar Wilbert

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Congregação

Mensagem Musical - Ângelo Torres

Palavras Finais & Bênção - Pr. Aloísio Campanha

Música Final - Ângelo Torres

f

Culto de Louvor
e Adoração


