
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABRIL 
 
DIA 01 -   Consagração ao Ministério Pastoral – Pr. Aloísio Campanha  
DIA 08 – Luiz Mauro Junior  (hoje) 
DIA 13 – Ana da Silva Conceição  
DIA 19 – Pr. Aloisio Campanha  
DIA 20 – Neide dos Santos  
DIA 24 – Pr. Eli Fernandes de Oliviera  
DIA 26 – Maria de Fatima Lacerda 

 
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        
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exatamente como a experiência do povo do Egito, e então  somos libertos da 
escavidão do pecado  para  vivermos uma vida que vale a pena ser vivida. 

Isso é possível porque o nome de Jesus é mais doce do que qualquer chocolate, 
ele não é o coelhinho, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e 

quando voce está cansado  Ele lhe convida para ir a Ele para encontrar descanso 
para a sua alma. 

Ele veio a esse mundo por amor a mim e voce. Viveu uma vida de amor aos que 
estavam perdidos como eu e voce, foi colocado em uma cruz no meu e no seu 

lugar e foi sepultado como qualquer outro homem, mas a grande diferença é que 
Ele não está mais no sepulcro, porque Ele venceu a morte, ressurgindo, e 
garantindo vitória para mim e para voce. Isso é a verdadeira Páscoa – a 
Celebração de um Cristo ressurreto e que é a razão da nossa liberdade. 

Ele está disposto a ceder o nome dele para voce,  fazer junçao da sua vida que 
talvez está separada , e começar uma união estreita e saudável , lhe mostrando 

um caminho mais excelente que vai lhe conduzir a celebrar sobre um nome que é 
sobre todo nome: Jesus Cristo – a razão da Páscoa. 

Feliz Páscoa e que Deus lhe abençoe. 
 
                                                                                      Pr. Aloísio Campanha 

 
 
 

 
 
 

     
 
 
 
 

 
 
 

 
 

UM NOME QUE É SOBRE TODO O NOME 
 

“E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe 
nenhum outro nome, dado entre os homens,  pelo qual importa que 

sejamos salvos.”Atos 4:12 

Dar o nome era prerrogativa de alguem superior ou de um rei vitorioso. Como tambem 
o é dos pais em relação aos seus filhos. A doação de um nome tinha um significado 

mais profundo e mais pessoal como sendo a escrita de um novo caráter e capacidade. 
O nome pode significar o caráter revelado.  

Na história bíblica vários nomes foram dados devido as circunstâncias como o caso de 
Raquel quando queria nomear a seu filho Ben-Óni (filho da minha tristeza), mas Jacó o 

chamou de Benjamim (filho da minha mão direita). Tambem quando Deus trocou o 
nome de Jacó (usurpador) para Israel  (Aquele que luta com Deus ou Deus reina), 

como tambem em vários outros relatos. 
Há tambem os casos em que o doador do nome dava o seu próprio nome a pessoa 
nomeada, tal doação significa a junção de duas pessoas até então separadas, no 

vinculo da mais estreita união possível, assim como a esposa recebe o nome de seu 
esposo. 

Hoje quando estamos celebrando a Páscoa, talvez vários nomes vem a sua mente: 
chocolates, coelhinho, feriado, descanso, enfim, tudo aquilo que o comércio quer que 

pensemos para que tenham os resultados esperados. Páscoa significa passar por cima, 
quando Deus ordenou que todos os primogênitos fossem mortos no Egito, mas com o 

sangue de um cordeiro imolado e colocado no umbral da porta, não haveria morte 
naquela casa,  significa libertação e transcende o nome que a sociedade quer dar. 

Então quero desafiá-lo (a) a pensar em um nome que é a própria Páscoa.  Um nome 
que o próprio Deus escolheu para que através dele o Seu caráter fosse revelado a cada 
um de nós. Um nome que alguem Superior e Soberano  designou e que significa Jeová 

é a salvação. Um nome que o Rei dos Reis deu ao seu filho para que através da  
obediência  e sacrifício desse filho, o seu sangue nos purificasse e remisse dos nossos 
pecados, ungindo o portal do nosso coração para que a morte não mais nos alcance,  
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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  

REUNINDO A CONGREGAÇÃO 
Música Inicial                                                                              Piano 
Oração                                                                Pr. Aloísio Campanha 
Cânticos                               Worship&Praise Team 
 

No One Higher 
The Stand 

 
Boas-Vindas e Comunhão                   Pr. Aloísio Campanha 
 

DEDICANDO BENS E VIDAS 
 

Dedicação de Dízimos e Ofertas         Pr. Aloísio Campanha           
Hino                                 Vocal & Congregação 

 
Tu É Fiel, Senhor -  25 HCC 

 
Oração de Dedicação e Gratidão                    João Rubens Soares 
 

PREPANDO-NOS PARA A MENSAGEM 
 

Cântico                                                     Worship&Praise Team 
 

God Be Praised 
Revelation Song 

 
REFLETINDO NA PALAVRA DE DEUS 

 
Celebração da Ceia Memorial/Mensagem       Pr. Aloísio Campanha 

 
O ORDINÁRIO E O EXTRAORDINÁRIO 

Marcos 14:1-11 
 

Hino                                           Vocal & Congregação 
Jesus Virá – 148 HCC 

 
DESPEDINDO A CONGREGAÇÃO 

 
Palavra Pastoral e Avisos                                      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. 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA – 6:15PM 

 
Aguardem 

Vem ai o chá da amizade. E uma 
programação totalmente dedicado às 

mulheres. Para maiores informações procure 
a irmã Carlota Custodio ela lhe dirá como 

participar. 

 

 

Participação Especial 

Estará conosco no dia 18 de abril – quarta-
feira, em nosso culto de oração e estudo bíblico 
o Pr. Celso Martinez da Segunda Igreja Batista 

em Barra do Piraí – RJ. Não perca a 
oportunidade de convidar um amigo para que 

esteja presente conosco  

 


