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O Deus de surpresas
Confira o editorial por Pr. Aloísio Campanha

MIAMA - CAPACITAÇÃO
AULAS DE VIOLÃO – TURMA II:
As aulas já começaram, mas... ainda
daremos uma chance para que VOCÊ juntese à essa nova classe. Procure a SIMONE
ou ELISÂNGELA para mais informações.
Aulas aos DOMINGOS, 2:30pm.

MIAMA – TEATRO:
Se você quiser participar da EQUIPE DE
TEATRO, quer seja como ATOR, TÉCNICO
ou BACKSTAGE CREW, procure a
ELISÂNGELA. Os ensaios acontecem após
o culto.

MIAMA – LIBERTY CHOIR:

MIAMA – MOVIE NIGHT & INSIGHT:
Em breve, estaremos reativando nossas
noites de filmes e conversas, discutindo
assuntos atuais e que nos farão crescer
como cidadãos do Reino e de nossa
comunidade. Para mais informações,
procure RAPHAEL e RÚBIA e... fiquem
ligados nos avisos.

CLASSE PARA CRIANÇAS:
A irmã ROBERTA, estará ministrando aulas para crianças de 4 – 12 anos, durante a
mensagem aos domingos. Se você quiser
ser um Professor-Auxiliar e voluntariar-se
para ajudá-la, procure-a ainda hoje. Toda
ajuda, será muito bem-vinda!

Em breve, informaremos sobre a CANTATA DE PÁSCOA! Aguardem!
68-10 31st Avenue - Woodside, NY 11377 - (718) 956-4020

EDITORIAL

por Pr. Aloísio Campanha

O Deus de surpresas

“se perseveramos, com ele também reinaremos; se o negarmos, também ele nos negará; se
somos infiéis, ele permanece fiel; porque não pode negar-se a si mesmo”. 2 Timóteo 2:12-13

Como é gostoso receber surpresas
boas, quando de repente algo acontece na
nossa vida que nem estávamos esperando e
isso enche o nosso coração de alegria. Também têm as surpresas desagradáveis, aquelas que chegam para querer arruinar nosso
dia, nossos relacionamentos e sentimentos.
O nosso Deus é um Deus de surpresas
e podemos aprender com Ele sobre isso para
tornar a vida das pessoas mais agradável.
Fazer o que as pessoas esperam, isso
está dentro do ordinário, mas surpreendê-las
é fazer o extraordinário.
Ser bom para quem nos trata bem é
quase que obrigação; ser justo com quem
pratica a justiça conosco é reciprocidade,
mas ser bom para quem nos trata mal é impactar a vida dessa pessoa.
Foi assim que Jesus surpreendeu uns
líderes judeus que queriam apedrejar uma
mulher que foi pega em flagrante. Ele não
disse que a lei não deveria ser aplicada, mas
escrevendo na areia, é como se Ele se colocasse na mesma altura da mulher, sentindo a
dor dela, e quando faz uma pergunta é para
surpreendê-los, porque os coloca no mesmo
nível da mulher, em pecado.

Deus é assim. Ama a quem nós achamos que não merece amor. Usa alguém que
nós achamos que não tem mais jeito. Perdoa
a alguém que achamos que tem de ser condenado.
A Bíblia diz que Deus faz por nós, “muito mais do que pensamos ou imaginamos”
(Efésios 3:20) porque Ele é um Deus de surpresas. Fazer o que o outro espera é fácil: dar
presentes no aniversário, flores no dia dos
namorados, congratular por uma conquista isso é a prática e também é bom e correto.
Surpreender é chegar com as flores quando
não é esperado, presentear quando menos
se espera, valorizar e mostrar o potencial
mesmo diante de um erro.
Não é isso que o nosso Deus faz conosco?
Mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel porque é da característica Dele a
fidelidade, por isso Ele nos surpreende.
Precisamos não sair daquilo que deve
ser a essência do nosso ser - o amar.
Sendo assim, surpreenderemos as pessoas porque o nosso Deus de amor é um
Deus de surpresas.
Que Ele continue nos surpreendendo.
Abraço forte.

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

- FEVEREIRO

06 - Jocilene Ayres Malas
(Celebra 25 anos de Ministério)
13 - Rubia Tavares
22 - Selma Campanha
24 - Samantha R. Porfirio
25 - Sergio Tolentino

Visitantes

Nos alegramos com a sua visita!
Volte sempre, pois a alegria será bem maior.

AGENDA
DE ORAÇÃO
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

Culto de Louvor
e Adoração

Vídeo Inicial - MIAMA & Multimídia
Louvando & Adorando ao Senhor com Canções, Orações e Palavra
Grupo Vocal & Instrumental e Congregação
OS QUE CONFIAM NO SENHOR
OS SONHOS DE DEUS
QUÃO GRANDEÉ O MEU DEU (Port./Eng)
FIEL A MIM
Momento de Intercessão - Pr. Aloísio Campanha
Boas-Vindas - Pr. Aloísio Campanha
Comunicações - MIAMA & Multimídia
Mensagem - Pr. Aloísio Campanha
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Congregação
Cantando Sobre Nossa Entrega - Grupo Vocal & Instrumental e Congregação
CONTA AS BÊNÇÃOS / COUNT YOUR BLESSINGS - 444 HCC (1ª estrofe)
Palavras Finais & Bênção - Pr. Aloísio Campanha
Música Final - Instrumental

f
VOCAL (ordem alfabética)
Jocilene Ayres Malas
Monica Malas
Simone Salgado
PIANO / LÍDER
Jocilene Ayres Malas

GUITARRA - Douglas Parreira
BAIXO - Pollyanna Soares

PROJEÇÃO
Anthony Soares

BATERIA - Kevin Chan

APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas

SOM
Kevin Chan
Sotiris Malas

TRADUÇÃO
Stephanie Wheaton
Pollyanna Soares

