ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO
03 – Pr. Valdir Sampaio
12 – Stephanie Porfirio
16 – Luciana Minihan
17 – Cas. Jerusa e Joao Rubens Soares
Meyre e Kevin Siqueira
18 – Jerusa Pinto Soares
20 – Simone Salgado
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Pr. Aloísio Campanha

VISITANTE
Agradecemos sua visita e esperamos tê-los conosco novamente!
ATIVIDADES PERMANENTES
Escola Bíblica Dominical (Adultos e Jovens): 3:45 pm
Culto Dominical: 5:00pm
Café com Bíblia: Quarta-feira 8:00 pm
Ceia Memorial: 1º domingo do mês

AGENDA DE ORAÇÃO
SEGUNDA-FEIRA: Ministério Pastoral e Família Pastoral
TERÇA-FEIRA: Diretoria da LiberNY e Ministério de
Artes Culinárias
QUARTA-FEIRA: Ministério de Louvor e Adoração e
Ministério 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

O MELHOR DE MIM
“Procure apresentar diante de Deus como obreiro aprovado...” ( 2 Timóteo
2.15)
Quero dar o melhor de mim... assim começa a letra de um cântico escolhido por
um dos membros de nossa igreja para este final de semana. Estava observando a
neve cerca de nossa casa e pensando no hino “ Mais alvo do que a neve” .
Questionei a minha mente se existe algo mais branco do que a neve e a conclusão
que cheguei foi que, do que eu conheço, é impossível . Depois , mesmo doente, fui
limpar o driveway e percebi que a medida que ia com a pá , não usei a máquina, a
neve is se misturando com a sujeira do chão , mas precisava ser colocada de lado
para que no asfalto preto o carro pudesse ter tração . Daí me veio essa reflexão .
Eu tenho o melhor - Jesus Cristo . Não tem nada e ninguém mais poderoso . Não
tem nada que se compara a beleza que Ele produz em nossa vida . Mas quando eu
misturo com aquilo que eu tenho que colocar para fora e não o faço , eu perco o
melhor de mim. Também que , para que eu tenha “ tração nesta vida “ eu preciso
de limpar . Assim como a neve não permite o desenvolver em potencial do carro,
viver uma espiritualidade falsa , impede que eu desfrute da beleza do equilíbrio .
Reconstruir a partir do belo é fundamental para que não nos agarremos nas
mazelas da vida . O melhor de mim vem da ideia que tenho de mim mesmo , mas
sobretudo do que Deus pensa de mim. Ele tornou o meu e o seu pecado , ainda
que vermelho como o carmesim, brancos como a neve, mas precisamos não deixar
que o pior da gente predomine e não tracione. Limpar é voltar a simplicidade do
evangelho , e deixar que o melhor de mim e você apareça , e o melhor de mim e
de você é Jesus Cristo . Deus nos abençoe
Abraço forte

Pr. Aloisio Campanha

Comunicações

Culto de Louvor e Adoração
Video Inicial

MIAMA & Multimídia

Louvando & Adorando ao Senhor com Canções, Orações e com a Palavra
Grupo Vocal & Instrumental
ADORADOR POR EXCELÊNCIA (novo)
COMUNHÃO
ALIANÇA
Momento de Intercessão
Pr. Aloísio Campanha
Boas Vindas e Comunicações

MIAMA Jocilene Ayres Malas & Multimídia

Mensagem

Pr. Aloísio Campanha

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos

Congregação

Louvando & Adorando ao Senhor com Hinos
Grupo Vocal & Instrumental
FIRME NAS PROMESSAS – 344 HCC
Palavras Finais & Benção
Pr. Aloísio Campanha
Música Final
Piano

VOCAL (ordem
alfabética)
Celsino Silva
Elisângela Sousa
Jocilene A.Malas
Monica Malas
Simone Salgado

PIANO/LIDER
Jocilene Ayres Malas
BATERIA
Kevin Chan
VIOLÃO
Douglas Parreira

SOM
Kevin Chan
Selma Souza
PROJEÇÃO
Anthony Soares
APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas
TRADUÇÃO
Pollyanna Soares
Stephanie Wheaton

Encerramos hoje a seirie Fruto do Espirito, esprando em Deus que tenha sido de
grande crescimento na sua ida espiritual. Estejam atentos para o novo projeto
da EBD,

SUGESTÃO DE CÂNTICOS E
HINOS: No domingo passado, atendemos
aos pedidos de ALDO ( “Céu”) e de FÁTIMA
(“Vera Páscoa). Foram duas músicas lindas,
com letras aençoardoras, que foram
inseridas em nosso repertório. Hoje, estamos atendendo ao pedido do
DOUGLAS (“Adorador por Excelência”). Se você tiver algum pedido,
preencha uma ficha que está na mesinha dos boletins ou escreva uma
mensagem pessoal à Ministra Jocilene Ayres Malas.
“BECAUSE HE LIVES”: Os ensaios de nossa Cantata de
Páscoa”está à todo vapor”!Tivemos um excelente
número de coralistas no domingo passado e todos, já
estão estudando suas partes. Mas…AINDA HÁ LUGAR
PRA VOCÊ! Isso mesmo! Se você qusier juntar-se à
nós, venha no próximo ensaio ou procure a Ministra
Jocilene.
Vamos Celebrar com muita música e alegria, a data
máxima da Cristandande: A RESSUREIÇÃO DE
CRISTO! ENSAIOS AOS DOMIGOS, 2PM.
DECLARAÇÃO DOS DÍZIMOS E OFERTAS PARA O IMPOSTOS DE RENDA
Agora, você mesmo poderá imprimir o seu “2017 Contribution
Statement”, para usar em sua declaração de Imposto de Renda (Taxes),
diretamente de sua conta no REALM. Assista ao video que será colocado
no Chat da igreja (Whatsapp) ou se preferir, fale com Sotiris.

