
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE OUTUBRO 
  

Dia 05 – Luiz Mauro Machado   
Dia 18 – Aniversário da Igreja 
Dia 20 e 21 de outubro – Comemorações do aniversário da Igreja com 
a presença do Pr. Eli Fernandes de Oliveira da Liber-SP 
Dia 22 – Stephanie 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. Aloisio Campanha         Jocilene Malas     
Som                              Kevin Siqueira                   Kevin  Chan                 
Projeção                Anthony Soares             Anthony Soares 
Recepção           João R. Soares        Lidia L. Krummenauer            

   
AGENDA DE FINAL DE ANO 

 
            Outubro 18 – Aniversario da Igreja 
            Novembro 22 – Thanksgiving 
            Dezembro 25 – Natal 
            Dezembro 31 – Vigília 
 
 A nossa responsabilidade e orar, participar 
e convidar. 

 
Continuação do Editorial 
 
coração “para não pecarmos contra Deus”. Tambem  nós só podemos trazer á 
memória aquilo que está memorizado. 
Penso que chegou a hora de não mais vacilar e nem “titubear”diante das 
propostas que o mundo quer fazer pra nos tirar do privilégio de desfrutar da 
presença de Deus. Até quando vamos ficar profanando aquilo que é sagrado? . 
Até quando vamos permitir que o mundanismo, legalismo e o “jeitismo” tomem 
conta das nossas mentes e corações?  
É hora de escrevermos uma história que vale a pena ser contada e lida com as 
nossa vidas. 
Que o Senhor nos abençoe. 
Forte abraço                                                

  
 

 Pr. Aloísio Canmpanha 
                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ATÉ QUANDO? 

“Até quando cocheareis entre dois pensamentos?”. (I Reis 18:21) 

A dualidade de vida não  é tão recente como alguns pensam.  Querer agradar a 
ambos os lados já faz parte da história humana há muitos anos. Na pergunta em 
questão foi Elias quem a fez a nação de Israel questionando o que  estava 
acontecendo, a quem eles queriam agradar.  O que Elias esta querendo mostrar é 
que niguem consegue agradar a dois  senhores. Foi Jesus quem ensinou muito 
bem isso no Novo Testamento – “Voces não podem agradar a Deus e a  Mamom”.  
Neste momento que, como igreja, estamos refletindo sobre as polarizações que 
provocam as desuniões, os atrasos,  nós não podemos abrir mão de princípios 
pelos quais a vida cristã deve ser seguida. Os meios sim, acredito eu, podem ser 
negociados, discutidos, debatidos, mas os princípios, estes não podemos abrir 
mão, porque são vitais para a existência da igreja de Jesus Cristo. 
E foi Ele mesmo, Jesus Cristo, quem nos ensina assim. “Quem comigo não ajunta, 
espalha”; “Se voce não é por mim, é contra mim”;  “Porque não é quente, nem 
frio, vomitar-te-ei da minha boca”. Daí a idéia de querer trazer para a vida cristã 
o “não tem nada a ver”; “todo mundo faz” e misturar espiritualidade onde se faz 
confusão como “fiz-me de louco para ganhar os loucos”; não procede. Ou somos 
do Senhor ou não somos. Eu creio em uma vida que precisa crescer a cada dia, 
que precisa de ajustes a cada dia, que pode até errar, mas que quando volta,  
evita de cometer os mesmos erros, porque estende que foi a didática, o processo 
de Deus para o crescimento. Não dá mais para ficar confundindo servir a Cristo 
com  levar a vida sem compromisso com Ele. 
A proposta para não viver uma vida dupla é simplesmente a  receita que o 
próprio Jesus nos ensina – Palavra de Deus e o Espírito de Deus. No deserto 
quando o diabo o tentou foram essas as armas que Ele usou para derrotar o 
diabo e sair da situação desmascarando-o, como  deve ser o papel de cada um de 
nós.  O que precisamos fazer é voltar os nossos olhos e pensamentos para a 
Palavra e perceber que essa palavra não nos indica outra direção, que não seja 
uma: o nosso achegar  a Cristo diariamente, de aprender com Ele e permitir que 
o Espirito Santo traga a nossa memória o que vai nos fortalecer e nos dá 
confiança para vencer aquilo que quer nos apontar uma outra direçao que não 
seja a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso é importante essa palavra no  
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“Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há 
liberdade.”   2 Coríntios 3:17 



CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO 

A IGREJA VIVA SE REÚNE PARA LOUVAR E ADORAR AO SENHOR 
Música Inicial                                                    Cibele Santos - Piano 
Oração Inicial                              Pr. Aloísio Campanha 

Hino Congregacional         Regente & Congregação
  

Maravilhosa Graça -  193 HCC 
 

Boas-Vindas                      Jocilene Ayres Malas 
 

A IGREJA VIVA COLOCA SEUS BENS, DONS E TALENTOS À 
SERVIÇO DO SENHOR 

 
Dedicação de Vidas Bens e Talentos                    Congregação 
Música Instrumental                    Cibele Santos - Piano 
Oração de Gratidão e Dedicação             Membro da Congregação 
Mensagem Musical                           Filipe Fernandes 
Avisos           Pr. Aloísio Campanha 

A IGREJA VIVA DESEJA APRENDER MAIS E MAIS SOBRE A 
VONTADE DE DEUS 

 
Mensagem                                        Filipe Fernandes 

A IGREJA VIVA 
 

A IGREJA VIVA PARTICIPA DA MESA DO SENHOR COMO 
RELEMBRANDO SEU GRANDE AMOR 

 
Celebração da Ceia Memorial        Pr. Aloísio Campanha 
Distribuição do Pão e do Vinho            Membros da Congregação 
Hino Congregacional                                 Regente & Congregação 

 
Digno É O Cordeiro - 128 HCC 

 
Oração                 Membro da Congregação 
Hino  Congregacional                Regente & Congregação

         
Porque Vivo Esta - 137 HCC 

 
A IGREJA VIVA, VIVE, TESTEMUNHA, COMPARTILHA E TRAZ 

ESPERANÇA À TODOS EM REDOR 
 

Palavras Finais          Pr. Aloísio Campanha 
Oração Final                             Pr. Aloísio Campanha 
Música Final                                       Cibele Santos – 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 - Pelo Ministério de Música, 

REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA –8:00pm 
 Quinta-feira – Pelas famílias de nossa igreja e 

Ministério de Finanças 
Sexta-feira – Pelo Ministério de Mulheres. Pelos nossos visitantes. 

Ore, converse, comunique-se  com os que nos visitam. 
Sábado -  Pelos enfermos – José Machado -Pelo Ministério de Artes 

Culinárias. 
 Domingo – Pela unidade da Igreja. Pelo Ministério de Oração. 

 REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA – 6:15PM 

EBD  

Estaremos estudando na próxima semana 
sobre MORDOMIA DA 

RESPONSABILIDADE– Mordomia e 
crescimento espiritual, Mordomia e 

Libertação, Mordomia e trabalho e Mordomia 
e caráter, baseada  em Mateus 12. 33-37 

QUARTA-FEIRA 
 

        Nessa semana já vamos entrar no capítulo 3 do livro de 
Tiago e o Pr. Aloisio estara novamente 
conosco ministrando o Estudo Bíblico. 

Insistimos na participação do irmãos pois 
os estudos tem sido de grande importancia 
para o nosso crescimento cristão. A oração 

tem sido um ponto importante também 
pois a cada semana podemos agradecer as bênçãos que Deus 

tem derramado sobre nós como corpo de Cristo. 
 

NOSSO “CHRISTMAS PROJECT 2012” JÁ DECOLOU -  
“HOPE OF THE BROKEN WORLD”. Ainda há tempo para que 

VOCÊ, junte-se à este projeto. Venha e Participe! Procure a 
Jocilene para pegar o material e começar a ESTUDAR o mais 

rápido possível!!!!! 
Ensaios todos os domingos às 3:00pm na Igreja. 


