
 
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  Chan                          Kevin Siqueira                                                     
Projeção        Anthony Soares                    Anthony Soares 
Recepção        João R. Soares                      João R. Soares        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

MEDITAÇÃO SOBRE LIDERANÇA 
 

“A parte inicial da carreira de Davi foi marcada pela 
humildade. Atônito diante das coisas que estavam 
acontecendo em sua vida, reconheceu sua indignidade. 
Muitos líderes cujo sucesso é crescente têm dificuldade 
para manter essa atitude. Sucumbem diante da ilusão de 
serem eles mesmos a fonte de seu sucesso. Davi, o maior 
rei terreno de Israel, não alimentava tal ilusão.” 

Bíblia do Executivo 
 

 
 
 

 
 
 

     
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

ESPERAR NO SENHOR 

Atos 11:19-26 

Alguns de voces que leem estas palavras hoje, podem se enquandrar 
nesta situação e perceber que há esperança, especialmente se voce se 
encontra no que chamamos de “tempo de espera”. Voce, de repente, 

não esta mais atuando na linha de frente. Não esta mais decidindo, não 
esta mais sendo convocado para as reuniões, pelo contrário, está sendo 
deixado de lado. É difícil permancer encorajado sendo deixado de lado, 
então a nossa mente começa a querer nos pregar algumas armadilhas. 

Embora, sejamos bem formados, experientes, e tenhamos alguns 
talentos em certo campo de atuação, de vez em quando somos 

colocados na “espera”. Voce começa a indagar as razões e a ficar 
preocupado, se este tempo de espera vai ser para sempre. E vamos 

concordar que as nossas respostas nem sempre sào encorajadoras. Nem 
sempre vemos a luz no fim do tunel, e quando a percebemos temos a 
sensação que é otrem vindo na nossa direção. Depois de treinar duro, 
estudar muito, de sacrificar,  parece que não lembram mais de voce. O 

desencorajamento bate na porta e esta pronto para nos nocautear e 
tirar toda a epserança, então começamos a pensar por que Deus não 

escolheu outra pessoa para passar por isso, por que Ele esta nos 
deixando de lado. 

Eu queria oferecer a voce algum encorajamento, mas eu tenho que lhe 
dizer uma verdade: talvez vai demorar um tempo para que Deus o mova 

para um lugar de impacto. Ele talvez escolha não revelar Seus planos 
por semanas, meses ou até anos. Voce esta pronto para isso? Eu tenho 

descoberto que um dos métodos 
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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 
Cânticos                                                         Worship&Praise Team 

 
Os Que Confiam No Senhor 

 
Oração Inicial                                                  Pr. Aloísio Campanha 
 
Boas-Vindas                                          Pr. Aloísio Campanha 
 
Avisos                                        Pr. Aloísio Campanha 
 

DEDICAÇÃO DE BENS E VIDAS 
 
Dedicação de Dízimos e Ofertas              Pr. Aloísio Campanha 
Oração de Gratidão e Dedicação                           Lidia Krumemaer                                                                                    
   
            

LOUVOR & ADORAÇÃO ATRAVÉS DE MÚSICAS 
 
Cânticos                               Worship&Praise Team 
 

Aba Pai 
Aos Pés  Da Cruz 

Deus Fará Um Caminho 
 
Orações Voluntárias                               Congregação 
                                                              

MEDITAÇÃO NA PALAVRA 
 
Mensagem                  Pr. Aloísio Campanha 
 

“ESPERAR NO SENHOR” 
 
Hino Congregacional                 Vocal & Congregação 
 

Cristo Te Estende Sua Forte Mão - 352 HCC 
 

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 

favoritos de Deus para nos preparar para algo grande é nos colocar na 
sombra da “espera”. 

Mas isso não significa ficar sempre na escuridão. Li um comentário de 
alguem que mencionou um autor britânico que escreveu o seguinte: 
“Esperar é um instrumento comum para providenciar disciplina para 
aqueles de quem um trabalho excepcional é esperado.”  Pense nisso, 

leia o que este escritor mencionou e repense a sua espera. 
Dar um tempo é um dos métodos preferidos de Deus para preparar 
pessoas para projetos especiais. A Bíblia menciona estes projetos de 

capa a capa. 
Como o Salmo 27:14 diz: “Espere no Senhor, seja forte, coragem! 

Espere no Senhor.”. 
Que o Senhor nos abençoe, 

Forte abraço, 

Pr. Aloísio Campanha 


