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COMUNICAÇÕES
ESTÁ CHEGANDO!
Jovem, participe do CONJUBBRAN (Congresso da Juventude Batista Brasileira da América do
Norte), que será no Ridgecrest Conference Center, na Carolina do Norte, nos dias 14 a 17 de agosto
de 2018.

EDITORIAL
A BUSCA DA SATISFAÇÃO
“ALEGRAI-VOS NO SENHOR. OUTRA VEZ DIGO, ALEGRAI-VOS.”
Se a felicidade está relacionada às coisas e
a alegria é fruto de uma fonte interior, Samuel
Morse é um exemplo inspirador da paz interior
que a verdadeira oração pode propiciar. Ele havia
gasto onze anos trabalhando em seu telégrafo e
consumido nesse empreendimento todo o seu dinheiro. Conseguiu persuadir dois amigos seus, no
Congresso, para tentarem conseguir para ele uma
doação governamental, no intuito de conseguir
uma linha telegráﬁca experimental. Estava certo
de que, se os seus amigos pudessem arrumar-lhe
o dinheiro, ele poderia demonstrar a factibilidade
da comunicação telegráﬁca.
O projeto passou na Câmara dos Deputados, e estava esperando aprovação no Senado.
Infelizmente, a votação foi adiada para o último
dia daquele período legislativo – 3 de março de
1843 – e à meia-noite, a hora fatal da suspensão, estava se aproximando rapidamente. Morse
passou o dia todo sentado na galeria do Senado,
mandando constantes recados para os seus amigos senadores, perguntando se havia alguma esperança. Finalmente, eles lhe comunicaram que
o acúmulo de projetos de última hora, os havia
forçado a desistir da causa dele.
Morse arrastou-se penosamente para os
seus aposentos e começou a fazer preparativos
para partir de Washington. Ele tinha cinquenta e
dois anos de idade, o seu dinheiro acabara e, aparentemente, a sua invenção tinha ﬁcado engavetada deﬁnitivamente. Assim sendo, o que ele fez?
Com aquela terrível disposição mental cheguei ao meu quarto e arrumei as malas para
deixar Washington na manhã seguinte. E então, sabendo, devido a longa experiência, de
onde obrigatoriamente vinha o meu socorro em
horas de diﬁculdade, prontamente me livrei de
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todos os meus cuidados, cai na cama e dormi o
resto da noite calmamente como uma criança.
Morse havia ediﬁcado alicerces fortes e ﬁrmes
em épocas mais tranquilas. Imagine a sua alegria
ao acordar na manhã seguinte e ouvir as gloriosas notícias de que a doação fora aprovada!

Poucos minutos depois que ele tinha saído do
edifício do Senado, os seus amigos tiveram uma
oportunidade inesperada de inserir furtivamente
o projeto dele no meio de uma proposta de última
hora para uma série de doações, que foi apressadamente aprovada pouco antes de o relógio dar
as doze badaladas.
Bem pago está quem ﬁca satisfeito. A alegria no Senhor renova os ânimos. Deus dá aos
seus enquanto dormem. Entregar para o Senhor
os nossos projetos, nos garante uma satisfação
ímpar.
O que tem garantido a sua alegria e satisfação?
Forte abraço,
Pr. Aloísio Campanha.

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO

Vídeo Countdown
MIAMA & Multimídia
Celebrando ao Senhor com
Alegria, Cânticos e Orações
Grupo Vocal & Instrumental
e Congregação
CELEBRAI A CRISTO, CELEBRAI
(PORT./ESP./ENG.)
AQUELE QUE ESTÁ FELIZ
CRISTO ME AMOU & FIRME NAS
PROMESSAS
(1A ESTR.PORT/ENG)
Boas Vindas e Comunicações
MIAMA Jocilene Ayres Malas
Celebração da Ceia Memorial
Pr. Aloísio Campanha
Música Congregacional
Grupo Vocal & Instrumental
e Congregação

NO SERVIÇO DO MEU REI
EU SOU FELIZ
Palavras Finais
Pr. Aloísio Campanha
Oração Final e Benção
Pr. Aloísio Campanha
Música Final
Instrumental
f
VOCAL
Elisangela Souza
Jocilene Ayres Malas
Simone Salgado
PIANO/LÍDER
Jocilene Ayres Malas

BRILHO CELESTE – 446 HCC

BAIXO ELÉTRICO
Pollyanna Soares

Mensagem
Pr. Aloísio Campanha

Projeção
Anthony Soares

Dedicação de Vidas,
Bens e Talentos
Congregação

Som
Pollyanna Soares

Música Congregacional
Grupo Vocal & Instrumental
e Congregação

APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas

ANIVERSARIANTES - AGOSTO
DIA
12
12
19
30

MEMBROS
Princesa Manoela Santos
Aloisio Campanha Junior
Carlota Custodio
Soﬁa G. de Oliveira

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

DIA
06

CASAMENTOS
Nelio e Danila

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

