
 
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE FEVEREIRO  

DIA 17 – Casamento – Evanise e Chan  
DIA 23 – Selma Campanha 
 

 
QUERIDO VISITANTE 

 
Damos as boas-vindas a todos os que nos visitam e 

cultuam hoje conosco. Desejamos que se sintam bem e 
abençoados por Deus em nossas atividades! 

ESCALA DE SERVIÇO 

Domingo                 Hoje                 Próximo  
 
Dirigente do Culto           Pr. Aloísio Campanha    Pr. Aloísio Campanha 
Som                                  Kevin Siqueira                          Kevin  Chan                            
Projeção        Anthony Soares                    Anthony Soares 
Recepção        João R. Soares                      João R. Soares        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

MEDITAÇÃO SOBRE LIDERANÇA 
 

“Mesmo que voce concorde que a comunicação seja 
fundamental para liderança eficaz, talvez voce se 
surpreenda de ver quanto a comunicação aberta e 
honesta, de duas vias, pode beneficiar voce e seus 
liderados. Ted W. Engstrom afirma que ouvir é uma das 
melhores estratégias de comunicação do lider eficiente. 
Provérbios 18-1” 

Bíblia do Executivo 
 

 
 
 

 
 
 

     
 
 
 
 

 
 
 

 
 

A VESTIMENTA DO CRISTÃO 
“… e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo 

a imagem daquele que o criou.” Colossenses 3:8 
 

Satanás tem cuidadosamente preparado uma vestimenta que cai bem no mundo e que 
infelizmente  é escolhida por muitos, até dentro das comunidades evangélicas. Existe 
uma infidelidade, um vazio na alma humana em todo lugar que vamos nos dias de 
hoje. Entretanto as coisas de Deus nunca podem parecer com essa vestimenta 
preparada pelo inimigo. A capa da mentira que é usada hoje, precisa ser rejeitada 
pelos cristãos que precisam de apropriar da vestimenta que Deus preparou  e que 
veste bem melhor, porque nos cobre em todas as nossas necessidades. 
Há muita discussão hoje quanto a necessidade de uma reforma criminal. Alguns 
psicólogos e sociólogos nos dizem que o real problema das pessoas é a necessidade 
delas de serem psicologicamente e socialmente ajustadas. Como as coisas estão agora, 
de acordo com esta  visão dos psicologos e sociólogos, nós somos meramente produto 
do nosso ambiente, das circunstâncias. Como torna-se diferente e até refrescante 
quando olhamos para a Bíblia e percebemos o quanto honestamente a Palavra nos diz 
sobre a nossa vida de pecado – a velha vestimenta. Pessoas pecam, porque são 
pecadoras. Pessoas roubam, porque são ladrões. Pessoas mentem, porque são 
mentirosas. Nós não somos forçados para essas coisas pelas circunstâncias, pelo 
contrário, as circunstâncias trazem para fora aquilo que somos por dentro. Entretanto, 
nós não precisamos de ser ajustados, reformados, nós precisamos de ser regenerados 
(Tito 3:5) 
Pensando nisso, precisamos de tirar a velha vestimenta e jogá-la fora  (mortificar).  
Não existe maneira  pior de danificar o nosso relacionamento com os outros,  a nossa 
comunhão com Deus e o nosso testemunho de Cristo, do que insistir em ficar usando 
esse vestir mundano. Em uma socidade de absolutos, nós precisamos de viver e 
mostrar a verdade. Essa vestimenta  preparada pelo inimigo nos faz esconder em 
nossas falhas, em culpar os outros e tambem em buscar solouções mais fáceis e não 
necessariamente mais Justas. Não podemos concordar em vestir mais essa moda 
imposta, mas de colocá-la para for a de nosso guarda-roupa. 
Mas não é  o bastante só colocar para fora, nós precisamos de repor com uma outra 
vestimenta.  Dizem que todas as criaturas tem um vazio, esse vazio não pode existir 
por muito tempo, mais cedo ou mais tarde esse vazio precisa ser preenchido. Se 
deixarmos o vazio da retirada da velha vestimenta, outra velha vestimenta pode 
querer assumir o vazio, então precisamos, sem demora, preencher esse vazio com 
uma nova vestimenta – a vestimenta que se renova para o conhecimento, Segundo a 
imagem daquele que o criou. 

Continuação na página 03 
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“Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor.aí há 
liberdade.”   2 Coríntios 3:17 

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  

ABERTURA 
Hino Congregacional                                   Grupo Vocal & Congregação 

 
Em Jesus Amigo Temos - 165 HCC 

 
Oração Inicial                                                       Pr. Aloísio Campanha 

 
Boas-Vindas                                                        Pr. Aloísio Campanha 

 
Cântico                                                               Worship&Praise Team 

Ame Ao Senhor 
 

Avisos                                                                 Pr. Aloísio Campanha 
 

DEDICAÇÃO DE BENS E VIDAS 
 
 

Dedicação de Dízimos e Ofertas                             Pr. Aloísio Campanha 
 

Oração de Gratidão e Dedicação                       Maria de Fatima Lacerda 
 

LOUVOR & ADORAÇÃO ATRAVÉS DE MÚSICAS 
 

Cânticos                                                             Worship&Praise Team 
 

Quem Nos Separará? 
Aquele Que Me Ama 

Fiel A Mim 
 
 

MEDITAÇÃO NA PALAVRA 
 

Mensagem                                                           Pr. Aloísio Campanha 
 

“A VESTIMENTA DO CRISTÃO” 
 

DESPEDIDA DO MOMENTO DE CULTO 
 

Palavra Final                                                        Pr. Aloísio Campanha 
 

Oração Final e Benção                                          Pr. Aloísio Campanha 
 

Música Final                                                                               Piano 
 

 
 

COMUNICAÇÕES 

Faça da Oração um Hábito 

Segunda-feira - Pr Aloisio Campanha nosso pastor, sua família 
e seu Ministério 

  
Terça-feira - Pela diretoria da nossa igreja 

 
Quarta-feira - Pelos ministérios existentes  da Igreja e futuros 

necessários, 
REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA – 7:30pm   

Quinta-feira – Pelas famílias de nossa igreja 
 

Sexta-feira - Pelos nossos visitantes.  
Ore, converse, comunique-se os que nos visitam. 
Sábado -  Pelos enfermos – Wilfredo e família, 

Domingo – Pela unidade da Igreja. 
Oremos pela família Broome pedindo a Deus que conforte os 

corações neste momento de tristeza. 
REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA – 6:15PM 

 

 

Continuação do Editorial 

Satanás, nosso inimgo, certamente não tem respeito por idade, ele quer que 
todos usem a vestimenta que ele quer, que é a vestimenta do pecado. Quando o 
tempo vai passando, algumas tentações  para alguns pecados vão diminuindo, 

mas tambrem algumas vão se fortalecendo. Nos esportes de contato, o momento 
que os jogadores estão mais vulneráveis é quando eles pensam que a jogada 

terminou. Esse é o momento que eles baixam a guarda. Entretanto, o jogo não 
termina enquanto o árbrito não determina o seu final. Quando é para colocar 

para fora a velha vestimenta, não podemos baixar a guarda achando que isso já 
é o suficiente, mas temos que vigiar e orar para que não vistamos de novo o que 

não agrada a Deus, porque Ele é o juiz e só vai terminar o jogo quando Ele 
determinar. Que possamos preencher o vazio das coisas velhas com novidade de 

vida, que é Cristo em nossa vida. 
Que Ele nos abençoe. 

Forte abraço, 

Pr. Aloísio Campanha 


