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COMUNICAÇÕES
“PASTEL & FUN NIGHT II”

CANTATA DE NATAL

Próximo sábado, dia 24 de novembro, às 7 pm.

Os ensaios da Cantata “BELIEVE
IN CHRISTMAS” serão intensiﬁcados a partir do próximo domingo,
25 de novembro.

AULAS DE VIOLÃO
Se você deseja aprender violão, fale
com Elis, Monica ou Simone e
passe seu contato a elas.

Tome nota dos novos horários:
ENSAIOS:
Domingos, 11/25, 12/02, 12/09
2:00 pm – 4:30 pm
Sextas-feiras, 11/30, 12/07, 12/14
8:00 pm – 10:00 pm

ATENÇÃO
Reunião importante com os membros, domingo, dia 25 de novembro, no templo, às 4:30 pm.

APRESENTAÇÕES:
Sáb, 15, às 7:00 pm - Naugatuck, CT
Sáb, 22, às 7:00 pm - LIBERNY
Dom, 23, às 5:00 pm - LIBERNY

EDITORIAL

SER GRATO (2)

“Gratidão são sementes que lançamos e
que abrem vitórias para as nossas vitórias”

Além de sermos gratos pela paz, pela
liberdade, pela comunhão e pelo alívio que
recebemos, precisamos trazer nas atitudes
um estilo de vida que expressa essa gratidão.
Ser grato é muito mais do que dizer ”obrigado”. Obrigação não é gratidão. Quantas
vezes nossos pais nos ensinaram e ﬁzeram
muito bem, a que maifestássemos um agradecimento e que por vez não era necessariamente o que queríamos expressar? Lembro-me de uma vez que queria jogar futebol e
minha mãe queria que fôssemos para a fazenda, mas o carro não dava para ir e já estava quase tudo certo para não irmos, quando
de repente apareceu um amigo da família de
“Jipe” que dava para dirigir no barro e nos
levou ao destino que minha mãe queria, mas
não necessariamente o que eu queria, no
entanto ela me disse que eu tinha que dizer
muito obrigado. Embora o período na fazenda
fosse um tempo precioso, não era no momento o que eu desejava. Mas com certeza foi um
dos momentos mais bonitos em minha vida.
Assim acontece conosco na vida espiritual. Deus quer nos levar a lugares mais altos
e melhores. Nós queremos andar por outras
“bandas”. Não entendemos no momento porque estamos indo naquela direção, mas depois temos uma sensação de vitória por estar naquele lugar e naquele momento. Deus

sempre envia alguém de “Jipe”para passar
e nos levar para aquilo que nos dá futuro e
esperança.
Ser grato é entender esses movimentos
de Deus. A Bíblia quando diz que “em tudo
devemos dar graças, porque essa é a
vontade de Deus em Cristo Jesus para
conosco” devemos nos dispor a obedecer e
andar segundo a Sua vontade. Sei que não
é fácil agradecer por tudo, temos a tendência de questionar, principalmente aquilo que
contraria a nossa vontade, mas quando não
somos obedientes precisamos saber que
viajar de “peixe” é perigoso, porque se Deus
quer que estejamos em um lugar e nós não
nos dispormos a ir, Ele usa os meios que parecem loucura a nós, mas completa a Sua
vontade.
Gratidão pelas vezes que as coisas não
estão andando do jeito que queremos é uma
atitude para que as coisas acertem em nossa
direção. É entender que não estamos perdendo – é somente Deus escrevendo as nossas
vitórias de uma maneira diferente.
Sejamos gratos, porque “grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e isso
tem enchido o nosso coração de alegria”.
Abraço forte,
Pr. Aloísio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Vídeo Inicial
MIAMA & Multimídia

Mensagem
Pr. Aloísio Campanha

Momento de Orações de Conﬁssão, Louvor e Adoração ao Senhor
MIAMA Jocilene Ayres Malas

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos

Louvando & Adorando ao
Senhor com Música
Eduardo & Silvana
Boas Vindas e Comunicações
MIAMA Jocilene Ayres Malas
Orações de Gratidão
Pr. Aloísio Campanha e Congregação
Gratidão pela Família e Provisão
Gratidão pela Saúde
Louvando & Adorando ao
Senhor com Música
Eduardo & Silvana
Momento de Testemunho
Congregação
Orações de Gratidão
Pr. Aloísio Campanha e Congregação
Gratidão pelas Tribulações e Vitórias
Gratidão pela Igreja Local e Universal
Gratidão Pelo Brasil e pelos USA

Louvando & Adorando ao
Senhor com Música
Eduardo & Silvana

Congregação

Louvando & Adorando ao
Senhor com Música
Eduardo & Silvana
Palavras Finais & Bênção
Pr. Aloísio Campanha
Música Final
Piano
f
PIANO
Jocilene Ayres Malas
SOM
Kevin Chan
PROJEÇÃO
Anthony Soares
APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas
TRADUÇÃO
Pollyanna Soares
Stephanie Wheaton
f

ANIVERSARIANTES - NOVEMBRO
DIA
01
03
16
17
27
30

ANIVERSARIANTES
Paulo Moreira
Raphael Tavares
Sabrina G. de Oliviera
Adriana dos Santos
Cicera C. Rosa
Admilson dos Santos

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

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

