
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO 
DIA 12 – Stephanie Resende Porfirio 
DIA 12 – Maria Rafaela Rodriguez 
DIA 17 – CASAMENTO – Jerusa e João Rubens 
DIA 18 – Jerusa Soares  

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 
Som                              Kevin Siqueira                          Kevin Siqueira                    
Projeção               Anthony Soares                       Anthony Soares 
Recepção               Joao R. Soares                   Lidia Krummenauer                   

        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 8:00 pm 
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês 
Culto Administrativo –  Todo 2º. domingo do mês 

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA – EBD 
ADULTOS 

Integridade em um mundo caído – Uma série de 11 
estudos que estão sendo apresentados em nossa classe de 
adultos. Hoje estudamos Viver em Amor, Viver na luz 

Ef. 5.1-20, com a irmã Fátima Lacerda  
No próximo domingo a irmã Jerusa Soares estará 

apresentando– Honra e Obediência Ef. 5. 21-33 -Às 5:00pm. 
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Nos acordamos cedo hoje e estamos celebrando não é porque é um domingo como 
outro qualquer, nào, nós estamos celebrando porque esta é realmente a festa do 
povo de Deus e por isso temos que gritar bem alto: ELE RESSUSCITOU E ESTA 

VIVO, PORQUE ELE ESTA DENTRO DO MEU CORAÇÃO – ALELUIA. 
Que o real significado da Páscoa lhe abençoe. 

Forte abraço, 
Pr. Aloísio 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A ESPERANÇA QUE JESUS TRAZ 
“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, segundo a 

sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança 
mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos”- I Pedro 1:3 

 
Hoje nos estamos celebrando a ressurreiçào de nosso Senhor Jesus Cristo. Há 

mais de dois mil anos atrás, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Há mais de dois 
mil anos atrás que as mulheres foram ao sepulcro e encontraram-no vazio. Há 

mais de dois mil anos atrás que pelo relatório das mulheres os discipulos 
correram para o tumulo e tambem o encontraram vazio porque Jesus Cristo havia 

ressuscitado e não estava mais lá – Aleluia. 
Quando voce visita Moscou e vai ao Red Square o corpo de Lenin esta lá. O corpo 
de Buda foi cremado e as cinzas estão debaixo de um monumento.A maioria dos 

grandes e poderosos líderes da história mundial tem uma sepultura que voce 
pode visitar onde os restos estão enterrados. Jesus é diferente, pois o sepulcro 

está vazio. Nào tem corpo lá, nào tem cinzas lá. Não tem restos por l;á tambem, 
porque Jesus ressuscitou dos mortos.  

O diabo fez tudo para manter Jesus morto. A sepultura fez tudo o que podia para 
manter Jesus cativo, mas depois de três dias,  o Pai disse “Basta “. Um anjo foi 

enviado para a terra , quando os seus pés tocaram o chão, um terremoto arredou 
a pedra que estava na entrada do sepulcro, não para que Jesus viesse para fora, 
mas para que os discípulos fossem lá dentro e confirmassem o que as mulheres 

disseram – Jesus ressuscitou. 
Qual o resultado da ressureiçào de Cristo para a minha e a sua vida? Por causa 

da ressurreição diz o texto acima que fomos regenerados para uma viva 
esperança, voce já pensou nisso? Nós agora temos esperança e conhecimento 

que a morte física não é o fim, quando temos o Salvador como nosso Senhor. Nós 
agora temos esperança e conhecimento que o mal não prevalece, embora 
tenhamos a sensaçào que os homens ruins parecem que estào levando 

vantagem. Nós temos esperança porque Deus nos perdoa e não desiste de nós, 
ele não nos joga na lata do lixo. Nós temos esperança porque somos regnerados, 

vivemos uma nova vida em Cristo. Nós temos eseprança porque cremos no 
amamhã. 
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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 

Count Down Para Início do Culto de Páscoa                                                        Multimídia 
Video                                                                 Mutimídia 

EASTER PROFECY ( Profecia de Páscoa) 
Isaías 53 

Mensagem Musical                      Solo Meyre Ellen Nunes Gomes 
“ISAÍAS 53”  

 
1 
Vídeo                                                            Multimídia 

PIERCED FOR OUR TRANSGRESSIONS (Pregado Por Nossas Trasngressões) 
 
Mensagem Musical                Solo Jocilene Ayres Malas 
 

“WHERE THE NAILS WERE” 
Momento de Orações de Gratidão                      Congregação 
Música Congregacional                            Grupo Vocal e Congregação 

“FESTIVAL DE HINOS DE PÁSCOA” 
DIGNO É O CORDEIRO – 128 HCC, RUDE CRUZ - 132 HCC, QUANTO NOS AMA JESUS! – 

168 HCC, SEU MARAVILHOSO OLHAR – 312 HCC 
Arranjo: Jocilene Ayres Malas 

Mensagem Musical                            Solo Cibele Pereira 
 

“REDENÇÃO” 
Palavra Pastoral                        Pr. Aloísio Campanha 

“A ESPERANÇA QUE JESUS TRAZ” 
Música Congregacional           Grupo Vocal e Congregação 

“PÃO E VINHO” 
Celebração da Ceia Memorial                                       Pr. Aloísio Campanha 
Músicas Congregacionais           iber NY Wroship&Praise Team e Congregação 

“CRISTO JÁ RESSUSCITOU” - 135HCC 
Arranjo: Jocilene Ayres Malas 

Dedicação de Vidas Bens e Talentos                                    Congregação 
Músicas Congregacionais          Liber NY Wroship&Praise Team e Congregação 

“EXALTAI” 
“EVERLASTING GOD” 

Palavras Finais                        Pr. Aloísio Campanha 
Oração e Benção                                        Pr. Aloísio Campanha 
Vídeo                                                             Multimídia 
 

Mas o SENHOR está no seu santo templo; 
cale-se diante dele toda a 
terra.     Habacuque 2:20 

 
 

 Desligue todos os aparelhos eletrônicos que 
não estiverem em uso. 

 Não ande durante momentos de oração e 
quando a Bíblia estiver sendo lida. 

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 Ministério de Música, Ministério de 
Jovens e Adolescentes 
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 -Pelos Ministério de Artes 
Culinárias, Ministério de Criancas 
 Domingo – Pela unidade da Igreja. Pelo Ministério de Oração. 
 REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA – 6:15PM 
Oremos pela família Machado no sentido de que Deus conforte o 
coração de cada um neste momento de dor da separação. 

 
ESTUDO BÍBLICO E ORAÇÃO 

Está acontecendo todas as quartas-feira à partir das 8:00PM na sala da EBD 
sob a direção do Pr. Aloísio. Venha fazer parte deste time será um grande 
prazer a sua presença conosco. O tema em estudo : Alianças de Deus. 
 

CONSELHO ADMINISTRATIVO ALERTA 
 
06 de abril - Teremos a realização do nosso segundo seminário com o Pr. 
Josias Bezerra em nossa igreja. Separe esta data ela é muito importante. 
Tudo em prol do desenvolvimento de nossa Igreja. 

 
 YOUTH GROUP NEWS 

 
1 - Our next meeting here at church is on April 6th at 8:00 pm with a 

visit from Pastor Josias Bezerra.  It’ll be fun!  Don’t miss it! 
 2 – Our next stop in Bible is “God’s plan for a relationship”. Come 

and share your experiences with us so we can understahd God’s will 
for our lives. 

 
AMPLIANDO O REPERTÓRIO!  A  PRIMAVERA CHEGOU!!! Vida nova, novos 

começos, novos rumos, mais cor, mais alegria, mas vida está no ar! Aproveitando 
isso tudo, estamos iniciando uma AMPLIAÇÃO em nosso repertório musical. 

Estaremos AUMENTANDO, ACRESCENTANDO, ADICIONANDO 
músicas que nossa congregação AINDA NÃO CANTA, ao que já 

conhecemos e que tanto gostamos. Nossa Ministra de 
Adoraçãos, Música e Artes tem trabalhado na escolha de 

músicas junto com sua equipe e HOJE já poderemos conhecer 
e cantar 3 novas músicas (2 cânticos e 1 hino). Serão 23 

semanas onde cerca de 30 novas músicas serão adicionadas. 
Ore por isso, participe e…venha soltar sua voz e ampliar seu repertório! 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/hc/2/20+

