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Cantata dias 21 e 22 deste mês  
Prepare seu coração para assistir a Cantata 
“WHAT A BEAUTIFUL NAME”, ensaiada com 
muito carinho pelo nosso coral. Mais detalhes 
das apresentações em breve.

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

Os pastores
      em Belém



EDITORIAL
por Pr. Aloísio Campanha

Havia, naquela mesma região, pastores 
que viviam nos campos e guardavam o seu 
rebanho durante as vigílias da noite. E um 
anjo do Senhor desceu onde eles estavam, 
e a glória do Senhor brilhou ao redor deles; 
e ficaram tomados de grande temor. O anjo, 
porém, lhes disse: Não temais; eis aqui vos 
trago boa-nova de grande alegria, que o será 
para todo o povo: é que hoje vos nasceu, na 
cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o 
Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontra-
reis uma criança envolta em faixas e deitada 
em manjedoura. E, subitamente, apareceu 
com o anjo uma multidão da milícia celes-
tial, louvando a Deus e dizendo: Glória a 
Deus nas maiores alturas, e paz na terra en-
tre os homens, a quem ele quer bem” (Lucas 
2,8-14) Bíblia Almeida.

Quem representam estes “pastores que 
viviam nos campos” (Lc 2,8)

Representam todas as pessoas que aco-
lhem a Jesus como seu Salvador, que o reco-
nhecem como Senhor da vida, assemelhan-
do-se aos Pastores de Belém. Estes foram 
escolhidos por Deus para serem os primei-
ros a receberem a notícia do nascimento de 
Jesus. Deus neste momento da história da 
salvação dos homens prefere escolher um 
grupo de pobres pastores que à noite cuidam 
dos rebanhos no campo para se comunicar. 

Os pastores em Belém
Assim, as primeiras pessoas neste mundo a 
ouvirem as boas novas da chegada do Filho 
de Deus foram estes humildes pastores.

Foram escolhidos os pastores de ove-
lhas, desprezados pelo judaísmo por serem 
impuros, para serem os primeiros a recebe-
rem o anúncio da chegada de Jesus. Os fa-
riseus caracterizavam os pastores como la-
drões, enganadores e pecadores. Eles eram 
desconsiderados porque desconheciam a 
lei, não praticavam e nem mesmo podiam 
ser testemunhas em um tribunal. Não pos-
suíam direitos civis. Um ditado popular rabí-
nico dizia: “Nenhuma classe no mundo é tão 
desprezível quanto a classe dos pastores.”

Na noite do nascimento de Jesus os 
pastores, depois de mais um dia de trabalho 
árduo, continuavam vigiando o rebanho.

Eles representam hoje todos os que de 
coração humilde e despojado se aproximam 
do Deus menino e o reconhecem como Sal-
vador. Esta é a grande novidade do nasci-
mento de Jesus. Neste novo jeito de chegar 
até a humanidade entendemos para quem 
Jesus nasceu, e o que Jesus veio anunciar.

Jesus Cristo é o presente de Deus para 
aqueles que estão com os ouvidos atentos, 
mesmo diante dos afazeres do cotidiano.

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
 -  DEZEMBRO

07 – Carolina M. Izar Tolentino
10 – Elizabeth Santiago
11 – Casamento: 
        Paulo & Lidia Krummenauer 
14 – Joao Rubens Soares
27 – Nathan Miao



BAIXO: 
Pollyanna Soares

BATERIA:
 Kevin Chan

PROJEÇÃO
Anthony Soares

SOM: 
Elisângela Souza
Kevin Chan

Vídeo Inicial - MIAMA & Multimídia

Cantando Sobre a Vinda do Messias
Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

QUEM É O MENINO? - 102 HCC (Português/English)
SURGEM ANJOS PROCLAMANDO - 104 HCC (Português/ English)

NUM BERÇO DE PALHAS - 99 HCC

Momento de Oração - Pr. Aloísio Campanha & Congregação

Boas-Vindas e Comunicações
MIAMA Jocilene Ayres Malas & Multimídia

Mensagem - Pr. Aloísio Campanha

“OS PASTORES EM BELÉM”

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Congregação

Cantando Sobre a Chegada do Messias
Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

O CANTO ANGELICAL - 92 HCC

Palavras Finais & Bênção - Pr. Aloísio Campanha

Música Final - Instrumental

f

Culto de Louvor
e Adoração

VOCAL (ordem alfabética)

Pollyanna Soares
Simone Salgado

VIOLÃO: Antonio Tergilene


