
 
ANIVERSARIANTES DO MES DE ABRIL 

31/03 – Casamento de Admilson e Neide  
DIA 01 -   Consagração ao Ministério Pastoral – Pr. 
Aloísio Campanha 
DIA 08 – Luiz Mauro Junior   
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  

 

 

VISITANTE 

Agradecemos sua visita e esperamos tê-los conosco novamente! 

 
ATIVIDADES PERMANENTES 

 

Escola Bíblica Dominical (Adultos e Jovens): 3:45 pm 

Culto Dominical: 5:00pm 

Café com Bíblia: Quarta-feira 8:00 pm 

Ceia Memorial: 1º  domingo do mês 

  
 AGENDA DE ORAÇÃO 

SEGUNDA-FEIRA: Ministério Pastoral e Família Pastoral 
TERÇA-FEIRA: Diretoria da LiberNY e  Ministério de  
Artes Culinárias 
QUARTA-FEIRA: Ministério de Louvor e Adoração e 
Ministério de Jovens e Adolescentes  
QUINTA-FEIRA: Famílias de Nossa Igreja e Visitantes 
SEXTA-FEIRA: Ministério de Finanças e Ministério de 
Mulheres 
SÁBADO: Enfermos & Ministério de Crianças 
DOMINGO: Ministério de Oração, Famílias da Igreja 
e Brasil 
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Pr. Aloísio Campanha 

 

O QUE NOS IMPEDE DE VER A JESUS? 
“Os seus olhos estavam assim, como impedidos de reconhecer a Jesus”- Lucas 24:16 

Jesus havia predito que haveria de ressurgir dentre os mortos. Era necessário, porém, que fosse 
entregue aos principais dos judeus, fosse julgado incorretamente, crucificado e morto, Os seus dis 
cípulos não entendiam isso muito bem, mas O acompanharam até Jerusalém, onde seria o palco para 
tudo acontecer, 
Na sua estadia com seus discípulos Jesus os prometera muitas coisas, dentre as quais, que ressurgiria 
no terceiro dia. 
O que Ele fazia acontecer, o como Ele resolvia os conflitos com os escribas e fariseus , assentava no 
coração de seus seguidores que Jesus era o que eles estavam esperando – o libertador de Israel. 
Aos olhos de seus seguidores, o dominio romano estava chegando ao vim, pois agora veio “aquele 
que vai nos tirar dessa situação”. 
Pois bem, os seus seguidores viram os seus milagres, mas não O viram. O que os impediu? A mesma 
coisa que estava acontecendo com dois de seus discípulos no caminho de Emaús. 
Emaús, significa riacho quente. Sempre que as coisas não acontecem do nosso jeito, queremos ir para 
um lugar para “esquecer”. Um lugar cômodo, para poder colocar a “cabeça no lugar”, Essa tem sido a 
resposta de muita gente, pode até funcionar. Mas é raro ver alguem querendo buscar soluções , não 
para ter as coisas acontecendo do jeito que queremos, mas dentro de um prisma que vai beneficar o 
grupo, vai beneficar o todo. É mais fácil ir para um lugar de “aguas quentes”. Isso nos impede de ver o 
Eterno atuando. 
Também somos impedidos de enxergar Jesus , quando ficamos chorando nossas perdas.  As lágrimas 
de desespero tomam conta de nossas emoções e não agimos com razão , procurando não  acreditar 
naquilo que é possível de acontecer. Reclamamos porque não fizemos isso ou aquilo e não estamos 
abertos para o recomeço. Decpcionamos quando alguem faz isso ou aquilo, que não cumpre com o 
que prometeu e decidimos deliberdamente de não fazer mais parte – é melhor ir para Emaús. Isso 
tambem nos impede de ver a Jesus. 
Por ultimo, por não meditarmos nas Escrituras. A Palavra é que nos garante a vitória. No caminho em 
questão, Jesus teve que ensinar tudo o que continha nas Escrituras a respeito Dele para os dois 
discipulos. O que nos impede de ver a Jesus é querer viver da experiência dos outros e não ter a nossa 
propria experiência. Vemos a Jesus face a face quando lemos a Sua Palavra, quando falamos com Ele 
em oração e quando agimos em direção a Ele e movidos pelo Seu Espírito, ou seja , quando deixamos 
Emaús e voltamos para Jerusalém. 
Que continuemos vendo a Jesus. 

Abraço forte. 
                                                                                                                          Pr. Aloisio Campanha   



                                                

 
 
Video Inicial                                 MIAMA & Multimídia 
 

Louvando & Adorando ao Senhor  com Canções, Orações e com a Palavra                                   
Grupo Vocal & Instrumental 

 
GREAT ARE YOU LORD 

JESUS MESSIAH 
RENDIDO ESTOU 

 
Momento de Intercessão                                              Pr. Aloísio Campanha 
 
Louvando e Adorando                     Grupo Vocal e Instrumental 
 

TEU SANTO NOME 
 
Boas Vindas e Comunicações                                                          Meyre Ellen Siqueira  
 
Mensagem                                                                             Pr. Aloísio Campanha 
 

O QUE NOS IMPEDE DE VER JESUS? 
 

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos                                  Congregação 
 

Louvando & Adorando ao Senhor com Hinos                 Grupo Vocal & Instrumental 
 

BEAUTIFUL NAME 
 

Palavras Finais & Benção                                                             Pr. Aloísio Campanha 
 
Música Final                                                                                         Piano 
 

           
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Escola Bíblica Dominical 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoje iniciamos em nossa EBD CARTA DE PAULO A TITO . Essa matéria 
consiste numa análise detalhada dessa preciosa carta pastoral. É uma 

matéria linda, estimulante, impactante, a qual levará o aluno ao 
entendimento sobre a necessidade de uma maior atençāo e compromisso 
com a orientaçāo bíblica para a vida da igreja e sobretudo do rebanho que 

a compõe. 

  
CORAL LIBERDADE NA METRO: Estará 
apresentando a Cantata “BECAUSE HE LIVES” na 
Igreja Batista Metro, no DIA 15 DE ABRIL, às 2:00 
PM. Você tem amigos morando em Manhattan? 
Então, aproveite esta excelente oportunidade 
para convidá-los a que estejam conosco naquele 
dia.  
IGREJA BATISTA METRO: 410 West 40th Street, 
New York, NY 10018 
 

 
Estamos experimentando o poder de Deus em 
nosso Grupo de Oraçāo 24x24  em comunhāo 

com o Mestre. Se voce nāo esta incluído, 
procure o Pr, Aloísio ainda hoje e verá que 

“Grandes coisas tem feito o Senhor por nós” 
 

 

Culto de Louvor e Adoração 
      

Comunicações 

VOCAL (ordem 
alfabética) 

Celsino Silva 
Elisângela Souza 
Meyre Ellen 
Pollyanna Soares  

PIANO 
Meyre Ellen 

BATERIA 
Kevin Chan 

VIOLÃO 
Douglas Parreira 

 

 

SOM 
Kevin Chan 

Selma Souza 
PROJEÇÃO 

Anthony Soares 
TRADUÇÃO 

Pollyanna Soares 
Stephanie Wheaton 


