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A entrada triunfal de Jesus em nossa vida
Jerusalém estava em festa. O povo
estava se preparando para a Páscoa, sua
festa maior. Expectativas lá em cima pela
chegada dos amigos que estavam vindo
de longe. Comerciantes alegres porque

as suas vendas iriam aumentar, o templo sendo preparado para os sacrifícios
que iriam acontecer, o sussurro que o
libertador do povo em relação ao jugo
romano poderia chegar naqueles dias.
Editorial continua na próxima página

AULAS BÍBLICAS PARA CRIANÇAS

ENSAIOS DO CORAL PARA PÁSCOA

Durante os cultos, a Luana está ensinando sobre a
Palavra de Deus às crianças de 4 – 12 anos. Se você
tem ﬁlhos nessa idade, ﬁque atento ao horário de
saída das crianças durante o culto.

Os ensaios começaram semana passada, às
2:30pm, no santuário. Se você deseja participar,
comunique-se com a MIAMA Jocilene Ayres Malas, para obter mais informações.

CULTO DE PÁSCOA

GRUPO DE TEATRO

Acontecerá no domingo 21 de abril, às 5:00pm.
Após o culto, teremos nosso Jantar de Páscoa. Venha e traga amigos e familiares.

Se você deseja fazer parte deste ministério, procure a Elizângela para mais informações. Os ensaios
estão acontecendo aos domingos, aqui na igreja.
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EDITORIAL

- continuação
por Pastor Aloísio Campanha

A entrada triunfal de Jesus em nossa vida
Estima-se, segundo historiadores, que a
cidade, que tinha entre 75.000 e 100.000 habitantes na época, quadruplicava esse número
pelo fato dos sacrifícios que os pais vinham a
fazer pelos ﬁlhos e bênçãos recebidas.

porta aberta é necessariamente aberta por Ele.

É nesse cenário que Jesus entra em Jerusalém. Depois de dar as indicações sobre o
animal que deveria ser usado para que se cumprisse a escritura, Ele sai em direção à cidade e
é aclamado como o “bendito que vem em nome
do Senhor”. Mas quando chegou ao templo, o
puriﬁcou, porque estava sendo usado para outros ﬁns.

Mas, de repente, Ele chega em um lugar
da nossa vida que não está legal e é necessário
uma “puriﬁcação”.

Assim também pode ser a minha e a sua
história. Quantas vezes estamos em festa, com
a expectativa em cima, com parentes e amigos
chegando com propostas que nos irão colocar
mais tranquilos, com o coração alegre por uma
lei que pode nos abrir portas neste país, enﬁm,
exatamente como o povo estava naqueles dias
de Jesus.
Na nossa boa expectativa, até achamos
que tudo isso vem daquele que é o “bendito
do Senhor”, e nos esquecemos que nem toda

Então jogamos todos os nossos ramos
(para não dizer ﬁchas) para que entre aquele ou
aquilo que se torna a razão da nossa expectativa se concretizar.

A verdade é que Jesus quer ser aclamado
como Rei no mais íntimo do nosso ser, naquele
local onde o nosso culto precisa ser verdadeiro
e não somente o espetáculo, onde não devemos negociar o inegociável, onde no domingo
dizemos que Ele é o nosso Rei e durante a semana O cruciﬁcamos.
Jesus está pronto para entrar em nossa
casa, em nossos relacionamentos, em nossa
escola, em nosso trabalho, em nossa igreja,
enﬁm, em nosso coração.
Mas Ele precisa ser aceito do jeito que Ele
é, não do jeito que queremos acomodá-lo.
Pensemos nisso.
Forte abraço, Pr Aloisio.

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

- ABRIL

01 - Consagração ao Ministério pastoral
Pr. Aloisio Campanha
12 - Paulo Pinho
12 - Denise dos Santos
15 - Beatriz Moreira
19 - Pr. Aloisio Campanha
20 - Neide dos Santos
23 - Elaine Soares
26 - Maria de Fatima Lacerda

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
HOSANA
HOSANA (Eu Vejo o Rei da Glória)
GREAT ARE YOU, LORD
I COULD SING OF YOUR LOVE FOREVER
Momento de Intercessão - Pr. Aloísio Campanha
Boas-Vindas e Comunicações - MIAMA Jocilene Ayres Malas & Multimídia
Mensagem - Pr. Aloísio Campanha
Cantando sobre a Segunda Vinda de Jesus
Grupo Vocal & Instrumental e Congregação
FIRME NAS PROMESSAS – 344 HCC
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Congregação
Palavras Finais - Pr. Aloísio Campanha
Oração e Bênção - Pr. Aloísio Campanha
Música Final - Instrumental
f
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