
              ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO 
Dia 11 – Kevin Siqueira   
Dia 11 – Sirlei 
Dia 13 – Jocilene Ayres Malas 
Dia 13 – Maria de Fátima Borges (NJ) 
Dia 15 – Nathalia Boroni Soares  
Dia 16 – Angela Babo -  
Dia 21 – Nelio de Almeida Chaves 
Dia 28 – Aniversario de casamento – Ana e Carlos 
Dia 30 – Claudia de Mirande Barbosa  

                                   ESCALA DE SERVIÇO 
Domingo                             Hoje                              Próximo 
Projeção               Anthony Soares                      Anthony Soares  
Recepção    Lidia Krumennauer                      João Rubens Soares                  
Som                       Kevin Chan                                      Kevin Chan 

 
ATIVIDADES PERMANENTES 

Momento de Oração 05:00 pm 
Escola Bíblica Dominical –- Adultos e Jovens– 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 –  a cada dois meses 
Reunião do Conselho Administrativo – Primeira sexta-feira do mes. 
 

  A nossa EBD está de férias até o primeiro 
domingo de setembro mas, nem por isso 
devemos deixar de ler a nossa Bíblia e 
estar presente as demais atividades. É um 
tempo de reflexão e de preparo para 
voltarmos com toda força. 

Editorial – Continuaçāo 
Mas assim como a resposta àqueles discípulos veio, a resposta para o que vai 
acontecer agora vem através da revelação da pessoa de Jesus Cristo. A presença dele 
lança fora  todo o medo, abre os nossos olhos e escreve um novo capítulo, onde não 
mais haverá espaço para a incredulidade e o desânimo, porque as mudanças vão 
acontecer a partir da mudança que esta gerando em cada coração, assim como foi no 
caminho de Emaús e posteriormente para Jerusalem e depois para toda a nação. 
E agora?  Agora é entregar o nosso caminho ao Senhor . confiar nele e o mais Ele fará. 
É  convidar para que Ele entre, para que sente conosco a mesa e no partir do pão os 
nossos olhos sejam abertos, ou seja, é na comunhão, é na união, é correndo para o 
mesmo propósito. 
As respostas virão e o que fazer com elas é que vai fazer toda a diferença. Assim 
espero que procedamos, tanto como nação que gosta do futebol, como povo escolhido 
de Deus. 
Forte abraço,  
                                                                                      Pr. Aloísio Campanha 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E AGORA? 

“… e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas”. – Lucas 24:14 

Há mais de dois dias atrás, nos arredores de Belo Horizonte, mais precisamente em um 
estádio de futebol chamado Mineirão uma notícia chocou o mundo. 
Sem dúvida,a notícia e  a conversa do momento , principalmene entre os brasileiros , é 
a derrota  humilhante para a Alemanha. Os críticos de  plantão, os comentaristas  
fanáticos, a mídia, o torcedor, enfim, todos procuram uma explicação para o 
acontecimento, porque uma frase ficou marcada – o sonho acabou, mas uma pergunta 
tambem esta ficando sem resposta – e agora? 
A tristeza, a decepção, o choro, a revolta tomou conta da nação brasileira e um clima 
de  morte instalou-se no coração das pessoas. O  problema não foi a derrota, mas a 
forma em que ela veio. E fechamos o coração para novas perspectivas. 
Há mais de dois mil anos atrás, nos arredores de Jerusalem, mais precisamente em 
monte chamado Gólgota uma notícia modificou o mundo e escreveu novas épocas. 
Sem dúvida alguma o assunto , principalmente entre os judeus era a morte de Jesus 
Cristo naquela cruz. Os escribas, os fariseus, os herodianos, mas tambem os discípulos  
boqueabertos,  os  seguidores de Jesus Cristo  procuravam observar atônitos e alguns 
de longe o que estava acontecendo. O problema  talvez para eles não foi a morte , mas 
como ela aconteceu e deu um fim no sonho de tornarem-se libertos politicamente. E os 
discípulos trancafiaram-se, porque o medo instalou-se no coração deles e , imagino eu, 
a pergunta que fizeram foi: E agora? E as promessas? 
Tanto lá em Jersusalém como aqui, agora, estamos “indo e conversando de todas as 
coisas sucedidas”. 
As derrotas podem ser os caminhos para Deus escrever as nossas vitórias. Quantas 
transformações vieram depois de uma grande perda? Quantas mudanças radicais, que 
melhoraram e muito o mundo, a igreja, a família, o trabalho,  aconteceram porque  
houve necessidade do recomeço? 
Assim como os discípulos daquela época, talvez hoje estamos perguntando e agora, 
porque não conseguimos enxergar devido as lágrimas do desespero, do 
desapontamento. Talvez  a falta de entendimento de algumas questões cruciais onde 
precisamos não nos conformar e posicionar corretamente. Talvez pelo medo e 
decidimos procurar as respostas no escuro e ali não as vamos encontrar. Talvez 
estamos duvidando de que alguma coisa possa mudar. Talvez pelo ódio instalado no 
nosso coração pela situação que nos fechamos e procuramos, exatamente como há 
mais de dois mil anos atrás, colocar alguem na cruz, achando que isso pode solucionar 
e responder as nossas indagações.                                                                                                                   
                                                                                         segue na página 04 
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Pr. Aloísio Luz Campanha 

“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 
Video Countdown       Ministérios AMAC & Multimídia 
Música Congregacional               Piano, Grupo Vocal & Congregação 

 
REVELATION SONG 

Oração                           
Boas-Vindas                    Nélio de Almeida Chaves 
Comunicações                    Nélio de Almeida Chaves 
 
Música Congregacional              Grupo Vocal, Instrumental & Congregação 

 
AQUELE QUE ESTA FELIZ 

DESCANSANDO NO PODER DE DEUS HCC 330 
FIEL A MIM 

 
Momento de Intercessão                                                  Pr. Aloísio Campanha 
Mensagem                                        Pr. Aloísio Campanha
  

E AGORA? 
 

Música Especial                                                                  Nélio e Danila Chaves 
NO PARTIR DO PÃO 

 
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos                 Nélio de Almeida Chaves 
Música Congregacional               Grupo Vocal, Instrumental & Congregação 

 
ALIANÇA 

 
Oração de Gratidão e Dedicação                Membro da Congregação 
Palavras Finais & Benção                                      Pr. Aloísio Campanha 
Poslúdio                                                                                                            Piano 
  
 
VOCAL: Danila Pinheiro Chaves, Nélio de Almeida Chaves, Pollyanna 
Soares, Meyre Ellen N. Gomes 
VIOLÃO: João Rubens Soares 
BATERIA: Kevin Chan 
PROJEÇÃO: Anthony Pinto Soares 
PIANO: Meyre Ellen Nunes Gomes 
 
 
 

 

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  
Oremos por todas as família da LIBER/NY 

Oremos por aquele que estão se integrando a LIBER/NY 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Os jovens estão programando um passeio ao Six Flags. 

Fiquem atentos para mais informações! 
 
 

 Atençāo 
 

Todo culto em si é muito importante mas, durante a Leitura 
Biblica, Oração e os Momentos Finais do culto procure não se 

locomover dentro do salão em respeito ao que esta acontecento , 
batalhas estão sendo travadas, esteja atento. 

 


