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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, 12/09 (2:00 pm - 4:30 pm)
SEX, 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

CONTRASTES

por Pr. Aloísio Campanha

Nesta época do ano, início de Dezembro, 
começam as celebrações do Natal. As lojas, 
as emissoras de rádio, as casas, as igrejas, 
enfi m, todos preparando-se para uma época 
ímpar no calendário.

Sempre paro para refl etir o que e como 
isso tem afetado as pessoas, no sentido de 
como está sendo essa celebração, e percebo 
alguns contrastes.

Em muitas mesas tem muita comida, 
fartura. Tem o material, mas falta o que ali-
menta a alma. Muita gente com o estômago 
cheio e o coração vazio, gente com o corpo 
sarado e o espírito doente.  Todos sentam-se 
à mesa para comer, mas o Pão da Vida está 
ausente. Muita celebração com o que está 
na mesa, mas falta celebração com quem 
está na mesa. Tem muito, mas falta tudo… 

Em muitas casas, as luzes iluminam as 
varandas, o quintal, o jardim. Há luz para to-
dos os lados de fora da casa, mas dentro a 
escuridão predomina.  Os holofotes se vol-
tam para a programação, para o templo, para 
o pastor e o nome daquele que é a Luz do 

mundo às vezes nem é mencionado. Quantos 
andando com roupas cintilantes, radiando 
alegria por fora, mas o coração trancafi ado 
nos porões escuros dos sentimentos mesqui-
nhos.  Quantos afi rmando que o Natal é luz, 
mas tropeçando nas pedras que as trevas os 
impõem.

E as trocas de presentes? Cada uma que 
tenta impressionar mais do que o outro… 
É para muitos o único presente que ganha 
no ano. É quando lembramos daquele que 
necessita, para dar uma “lembrancinha”, 
para visitarmos alguém que necessita o ano 
todo… Será que já paramos para pensar o 
por quê de estarmos fazendo isso?

A conclusão que chego é que está na 
hora de termos fome e sede de justiça, aque-
la que é pela fé no Filho de Deus, a razão 
do Natal, de permitir que Ele alimente a nos-
sa alma todo o ano para dizermos sempre: 
“Bendiga oh minha alma ao Senhor…”, de 
compartilharmos do Pão da Vida. E só conse-
guimos fazer isso através de um sentimento 
genuíno.

De permitir que a nossa luz brilhe diante 
dos homens, que celebram de forma errada, 
para que glorifi quem a Jesus, a Luz do Mun-
do. E assim Ele possa entrar nos lares por 
dentro e iluminar mentes e corações. Que a 
Luz seja vista pelas nossas atitudes.

De compartilhar com todos quantos pu-
dermos do melhor presente do mundo: Jesus 
Cristo, que não é somente o presente, mas 
que torna-se presença para fortalecer, ilumi-

Lucas 16:19-31



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

AGENDA DE ORAÇÃOnar e alegrar a cada coração para sempre. 
Isso se dá através dos relacionamentos.

A Ele, Jesus Cristo, a razão do Natal 
seja toda a glória.

Forte abraço,
Pr. Aloísio.

Visitantes
Nos alegramos com a sua visita! 

Volte sempre, pois a alegria
será bem maior.

ATIVIDADES PERMANENTES

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

ANIVERSÁRIOS
-DEZEMBRO-

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

07
10
11
14
27



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

OH, VEM EMANUEL
- 85 HCC -

CANTAI QUE O SALVADOR CHEGOU
- 106 HCC -

SURGEM ANJOS PROCLAMANDO/
ANGELS WE HAVE HEARD ON HIGH

- 104 HCC -

Momento de Intercessão
Pr. Aloísio Campanha

Boas Vindas e Comunicações
MIAMA Jocilene Ayres Malas

& Multimídia

Mensagem
Pr. Aloísio Campanha

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos
Congregação

Cantando Sobre o Presente
de Deus à Humanidade

Grupo Vocal & Instrumental
e Congregação

NUM BERÇO DE PALHAS – 99 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


