
 
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE NOVEMBRO 

Dia 02 – Lecir Siqueira 
Dia 12 – Chun Chueng Chan 
Dia 17 – Adriana dos Santos 
Dia 30 – Admilson dos Santos 

 
 

QUERIDO VISITANTE 
 

Damos as boas-vindas a todos os que nos visitam e 
cultuam hoje conosco. Desejamos que se sintam bem 
bem e abençoados por Deus em nossas atividades! 

ESCALA DE SERVIÇO 

Domingo                 Hoje                 Próximo  
 
Dirigente do Culto           Jocilene Malas              Pr. Aloísio Campanha 
Som                                  Kevin  Chan                           Kevin Siqueira                           
Projeção        Anthony Soares                    Anthony Soares 
Recepção        João R. Soares                      João R. Soares        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Ditas estas palavras, Jesus novamente se invisibilizou. 
E Abraão, Salomão, Pedro e Paulo continuaram a chorar de alegria por causa da tão grande 
salvação que os tocou e transformou. 
E Salomão fez uma última reflexão: 
— Se eu pudesse voltar a viver na terra, receberia a salvação e oraria todos os dias para 
Deus me ajudar a ser totalmente fiel a ele, para ter um coração totalmente dedicado ao meu 
Senhor. 
Depois, os quatro se deram as mãos e começaram a cantar, que é o que mais faziam lá na 
nova terra de Deus. Era uma canção que Moisés compôs no deserto: 
— Ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, meu Criador e Salvador, 
como são grandes e maravilhosas as tuas obras todas! 
Rei das nações, como são justos e verdadeiros os teus planos! 
Todos vão querer anunciar a tua glória! Pois só tu és santo!” 

 Pr. Israel Belo de Azevedo 

 
 

 
 

 
 
 

 
     
 
 
 
 

 
 
 

 
Um Quarteto no Céu, 2 

Abraão voltou a falar: 
— Em meus encontros com Deus, fui aprendendo que não devia mentir, mas confiar nele. 
Deus não me trouxe para cá mentiroso. Ele foi me lapidando, para que a minha fé não fosse 
apenas de lábios. 
Vim para cá bem velhinho, pois eu tinha muito ainda a aprender: aprender a não me 
desesperar nas horas difíceis, resolvendo as coisas do meu jeito. Mas, eu não vim para cá 
porque melhorei. Eu vim para cá porque cri, e é isto que agrada a Deus. Mas, foi muito bom 
ser lapidado. Deus gosta de pessoas que creem. Deus gosta de pessoas que se deixam 
santificar por ele. 
Salomão mostrou seu maravilhamento: 
— Não consigo compreender. Eu não mereço estar aqui. Por isto, só tenho a agradecer. 
De repente, Pedro começou a chorar. Paulo se aproximou: 
— Chorando por que, Pedro? 
— Como não chorar de alegria, meu irmão? Jesus não me olhou como um pecador perdido no 
alto mar, mas como um pecador arrependido no fundo do seu coração. 
E, um a um, todos começaram a chorar. (NOTA DO AUTOR — Desculpe o choro nesta ficção, 
porque no céu não há choro, nem mesmo de alegria.) 
Jesus, então, invisível até aquele momento, trouxe uma palavra de conforto: 
— Eu sei que vocês choram de alegria, por só agora compreenderem o que é a graça de 
Deus. 
Ensinei e pratiquei a graça, mas nem todos conseguiram se livrar da ideia de que deviam se 
esforçar 
para receberem a graça. O esforço foi todo nosso. A cruz doeu no céu. 
Pedro o interrompe: 
— Mestre, o senhor acha certo distribuir a graça, as pessoas receberem a graça, mas não 
viverem no seu compasso, sem compromisso? 
— Pedro, graça é graça. Do alto da cruz, eu a lancei para quem quiser pegar. Quem pegar 
pegou, mesmo que não compreenda tudo, mesmo que não se ponha a fazer uma jornada 
comigo. Eu quero isto, mas muitos preferem ficar na superfície. Por isto, vivem de modo 
indigno do Evangelho e perdemo melhor, que é a minha amizade. Há salvos que ainda não 
são meus amigos, mas eu espero por 
eles. 
Ditas estas palavras, Jesus novamente se invisibilizou. 
E Abraão, Salomão, Pedro e Paulo continuaram a chorar de alegria por causa da tão grande 
salvação que os tocou e transformou. 
E Salomão fez uma última reflexão: 
— Se eu pudesse voltar a viver na terra, receberia a salvação e oraria todos os dias para 
Deus me ajudar a ser totalmente fiel a ele, para ter um coração totalmente dedicado ao meu 
Senhor. 
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ATIVIDADES PERMANENTES 
 

Escola Bíblica Dominical – 05:00 pm 
Momento de Oração – 06:15 pm 
Culto Dominical – 07:00 pm 
Culto de Oração e Estudo Bíblico– Quarta-feira 7:30 pm 
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês 
 
 
 
 
 



C U L T O  D E  L O U V O R  E   A D O R A Ç Ã O  

Música Inicial               Piano 
Hino Inicial               Grupo de Louvor e Congregação 

Conta As Bençãos - 444 HCC 
Oração Inicial             Pr. Augusto Nicolau 
Boas-vindas            Jocilene Ayres Malas
  

SOMOS GRATOS PELA SALVAÇÃO EM CRISTO JESUS  
 

Cântico      Grupo de Louvor e Congregação 
Fiel a Mim 

Palavra Pastoral                                Pr. Augusto Nicolau
  
Cântico     Grupo de Louvor e Congregação 

Graças Dou Por Minha Vida - 419 HCC 
Momento de Oração                               Congregação 
 

SOMOS GRATOS POR NOSSA IGREJA LOCAL E A IGREJA DE 
CRISTO AO REDOR DO MUNDO 

 
Cântico     Grupo de Louvor e Congregação 

Igreja, Família 
Palavra Pastoral                                Pr. Augusto Nicolau 
Momento de Oração                    Congregação 
 

SOMOS GRATOS A DEUS POR NOSSO SUSTENTO E SAÚDE 
 
Palavra Pastoral                               Pr. Augusto Nicolau 
Cântico     Grupo de Louvor e Congregação 

Give Thanks 
Dedicação de Dízimos e Ofertas         Congregação 
Momento de Oração          Congregação 
  

SOMOS GRATOS PO NOSSA FAMÍLIA 
 

Palavra Pastoral                               Pr. Augusto Nicolau 
Música Especial           Jocilene Ayres Malas 

Meu Tributo 
Momento de Oração          Congregação 
 

SOMOS GRATOS POR PODERMOS AGRADECER 
 

Palavras Finais                                                      Jocilene Ayres Malas 
Oração Final & Benção            Pr. Augusto Nicolau 
Música Final             Piano   
                  
 

COMUNICAÇÕES 

       ULTIMA SEMANA COM PR. NICOLAU 
 
Estudo Bíblico na quarta-feira: Previlegiado foi o irmão que teve a 
oportunidade de participar dos estudos bíblicos ministrados pelo Pr. 
Nicolau no mês de novembro. Foram momentos de reflexão para uma 
mudança de atitude na nossa vida como cristãos. Voce ainda tem  
change pois, na próxima semana será o nosso último estudo com ele. 
Venha, participe, Deus quer fazer com que sua vida seja diferente, de a 
ele um pouco do seu esforço para que isto aconteça. 

 

JANTAR DE THANKSGIVING 

Coloque em sua agenda e pleneje estar com a Família Liberdade NY 

Quinta-feira, 24 de Novembro às 5pm, aqui na igreja. 

Convide seus amigos! 

Maiores Informações com a Carlota 

AGENDA DE ORAÇÃO  

Pela viagem de retorno do Pr. Aloisio e Selma 
Pela viagem de retorno ao Brasil do Pr. Nicolau 
Pelas atividades da Igreja  
Pelo Conselho Administrativo 
Pelos enfermos 
Pelas familias da igreja 


