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AULAS DE VIOLÃO
Se você deseja aprender

violão, fale com Elis, Monica ou
Simone e passe seu contato a elas.
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“BELIEVE IN CHRISTMAS”
ENSAIOS:

DOM, 12/02, 12/09 (2:00 pm - 4:30 pm)
SEX, 12/07, 12/14 (8:00 pm - 10:00 pm)

APRESENTAÇÕES:
Sábado, 15, às 7:00 pm

Naugatuck, CT (Igreja Comunidade 
Batista em Naugatuck)

Domingo, 16, às 10:00 am
Danbury, CT (Comunidade Logos/ Igreja 

Metodista Livre)
Sábado, 22, às 7:00 pm - LIBERNY

Domingo, 23, às 5:00 pm - LIBERNY



EDITORIAL

JOSÉ E MARIA

por Pr. Aloísio Campanha

Escolhidos por Deus para serem, na ter-
ra, os pais de Jesus, esse casal teve o privi-
légio de escrever os seus nomes na história, 
não só do povo de Israel, mas da humanida-
de de maneira geral.

Entender os movimentos de Deus é es-
sencial para uma paternidade bem sucedida. 
Deus tem uma maneira de trabalhar surpre-
endente, que depois que nos submetemos à 
ela, podemos ver o quanto somos abenço-
ados por nos dispor a colocar-nos sob Sua 
orientação.

Os anúncios do nascimento de Jesus, a 
ambos relatam essa maneira de Deus traba-
lhar e como foram instrumentos para que o 
Natal faça sentido em nossas vidas. Porque 
eles deixaram uma ideia de Deus nascer no 
coração deles, Cristo nasce nos corações 
que se abrem para ele.

Mas eu imagino que não foi fácil… A 
Bíblia também assim nos relata. José inten-
tou até a abandonar Maria, visto que era 
ainda noivo e poderia acarretar sérias con-
sequências a ambos.

Mas depois de tudo esclarecido e con-
cordado, penso na responsabilidade de am-
bos com o presente do mundo. Tendo que, 

como pais, serem referência para que o me-
nino crescesse em um ambiente saudável de 
relacionamento puro e simples e pudesse no 
futuro exercer o propósito pelo qual veio ao 
mundo. Ter que protegê-lo de Herodes e da 
cúpula religiosa, para que não apagasse an-
tes a esperança de Israel. Tendo que ensiná-
-lo na lei, inclusive o levando ao templo, para 
que se cumprisse o que era requisitado, para 
que não tivessem nada para os acusarem. 
Tendo José,que prover para o menino através 
do trabalho de carpinteiro, já dando sinais 
que o madeiro já apontava para o seu fi m 
como homem. Enfi m, guardando no coração o 
desafi o grande de saber quem era o Filho que 
tinham, mas tendo que o expor no dia a dia.

Algumas lições podemos aprender com 
esse casal para que, quando aplicadas em 
nossas vidas, darão resultados para que 
Cristo possa nascer também em outros co-
rações.

PRIMEIRO - Por mais absurdo que pare-
ça, os planos de Deus têm propósitos. Pode 
parecer loucura para nós, mas quando Deus 
tem algo para realizar, é mais fácil submeter 
a vontade Dele do que fi car pelejando contra 
e procrastinando. Obediência abre caminhos 
para que as coisas andem mais suaves e as 
celebrações em nossas vidas sejam mais 
constantes. Imagina quando Jesus nasceu, 
como fi cou o lar de Maria e José, cheios de 
alegria e de poder presenciar os resultados 
onde eles levavam Jesus. Os planos de Deus 
são melhores do que os nossos porque os 



Dele são para nos dar um futuro e uma espe-
rança. Não é isso que Jesus é? A esperança 
para o mundo.

Depois que Deus mesmo torna-se res-
ponsável para que os Seus planos se cum-
pram. Na história, os anjos apareceram ao 
casal para os orientar. Foi assim para fugir de 
Herodes, com relação ao templo, na experiên-
cia com Isabel, com Zacarias, com Ana e etc. 

Deus mesmo se encarrega de estar na 
frente preparando o que é necessário para 
a realização do proposto de acordo em Sua 
vontade. As batalhas são delem quando para 
ele as entregamos. Os problemas são deles 
quando nele confi amos. O maior problema 
da humanidade foi resolvido com o nasci-
mento de Cristo.

POR ÚLTIMO -  que o que Deus nos dá, 
precisamos devolver a Ele. Jesus Cristo veio 
para que se cumprisse as Escrituras. José 
e Maria estavam conscientes do papel que 
estavam desenvolvendo dentro do propósito 
divino. Provavelmente, José não estava vivo 
quando Jesus começou o seu ministério, 
mas Maria sempre guardava em seu coração 
os movimentos de Jesus, sabendo para onde 
ele estava indo. Deus nos dá algo e quando o 
devolvemos, Ele tem muito mais para nos dá. 
Não devemos reter o que Ele nos entregou 
para ser presente para os outros.

Que Jesus nasça em outros corações, 
através da nossa instrumentalidade de cui-
dar daquilo que Deus tem colocado em nos-
sa responsabilidade.

Abraço forte,
Pr. Aloísio.

Visitantes
Nos alegramos com a sua visita! 

Volte sempre, pois a alegria
será bem maior.

ANIVERSÁRIOS
-DEZEMBRO-

Carolina M. Izar Tolentino
Elizabeth Santiago
Casamento - Paulo & Lidia Krummenauer
João Rubens Soares
Nathan Miao

07
10
11
14
27

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
(Adultos e jovens)

3:45 pm

CULTO DOMINICAL
5:00 pm

CAFÉ COM BÍBLIA
Quarta-feira

8:00 pm

CEIA MEMORIAL
1º domingo do mês

ATIVIDADES PERMANENTES



CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO

Vídeo Inicial
MIAMA & Multimídia

Momento de Orações de Confissão
Congregação

Louvando & Adorando ao Senhor
pela Chegada do Messias
Grupo Vocal & Instrumental

e Congregação

VEIO A ESTE MUNDO - 114 HCC
QUEM É O MENINO/WHAT CHILD IS THIS 

- 102 HCC

Boas Vindas e Comunicações
MIAMA Jocilene Ayres Malas & Multimídia

Louvando & Adorando ao Senhor
pela Chegada do Messias
Grupo Vocal & Instrumental

e Congregação

JESUS, MESSIAH

Celebração da Ceia Memorial
Pr. Aloísio Campanha

Louvando ao Senhor pela Esperança 
Futura

Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

AO QUE ESTÁ ASSENTADO

Mensagem
Pr. Aloísio Campanha

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos
Congregação

Cantando Sobre o Presente de Deus
à Humanidade

Grupo Vocal & Instrumental
e Congregação

O CANTO ANGELICAL - 92 HCC

Palavras Finais & Bênção
Pr. Aloísio Campanha

Música Final
Piano

f

VOCAL (ordem alfabética)
Celsino Silva

Elisângela Sousa
Jocilene Ayres Malas

Monica Malas
Simone Salgado

PIANO/LÍDER
Jocilene Ayres Malas

GUITARRA
Douglas Parreira

BAIXO
Pollyanna Soares

BATERIA
Kevin Chan

SOM
Kevin Chan

PROJEÇÃO
Anthony Soares

APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas

TRADUÇÃO
Pollyanna Soares

Stephanie Wheaton


