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AULAS BÍBLICAS PARA CRIANÇAS
Durante os cultos, a Luana está ensinando sobre a 
Palavra de Deus às crianças de 4 – 12 anos. Se você 
tem filhos nessa idade, fique atento ao horário de 
saída das crianças durante o culto.

ENSAIOS DO CORAL PARA PÁSCOA
Início neste domingo, 31 de março, às 2:30pm, no 
santuário. Se você deseja participar, comunique-se 
com a MIAMA Jocilene Ayres Malas, para obter 
mais informações.

GRUPO DE TEATRO 
Se você deseja fazer parte deste ministério, procu-
re a Elizângela para mais informações. Os ensaios 
estão acontecendo aos domingos, aqui na igreja.

CULTO DE PÁSCOA
Acontecerá no domingo 21 de abril, às 5:00pm. 
Após o culto, teremos nosso Jantar de Páscoa. Ve-
nha e traga amigos e familiares.

Sucedeu que os amalequitas vieram ata-
car os israelitas em Refidim. Então Moisés 
disse a Josué: “Escolha alguns dos nossos 
homens e lute contra os amalequitas. Ama-
nhã tomarei posição no alto da colina, com 
a vara de Deus em minhas mãos”. Josué foi 
então lutar contra os amalequitas, conforme 
Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, 
porém, subiram ao alto da colina. Enquanto 
Moisés mantinha as mãos erguidas, os isra-

elitas venciam; quando, porém, as abaixava, 
os amalequitas venciam. Quando as mãos de 
Moisés já estavam cansadas, eles pegaram 
uma pedra e a colocaram debaixo dele, para 
que nela se assentasse. Arão e Hur mantive-
ram erguidas as mãos de Moisés, um de cada 
lado, de modo que as mãos permaneceram fir-
mes até o pôr-do-sol. E Josué derrotou o exér-
cito amalequita ao fio da espada. Êx 17.8-13

Editorial continua na próxima página
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21 dias, Dn 10. Nesse ínterim, houve verda-
deiramente uma batalha na esfera espiritual, 
até que a resposta foi entregue ao profeta.

COOPERAÇÃO
Sozinho, Moisés não aguentaria aque-

la batalha de oração. Seus braços ficavam 
cansados e suas mãos abaixavam, declara a 
Palavra. A derrota era iminente. Entretanto, 
o quadro foi mudado pela atitude de Arão e 
Hur. Estes, percebendo o problema, puseram-
-se a apoiar o líder, colocando uma pedra para 
que se assentasse e segurando-lhe os braços 
a fim de que as mãos continuassem erguidas 
até alcançar a vitória completa. O grande li-
bertador não estava sozinho; ele pôde contar 
com a ajuda dos irmãos. Precisamos uns dos 
outros. Precisamos ajudar-nos uns aos outros.

Vamos refletir um pouco mais. Qual foi 
o papel de cada um dos personagens? Qual 
a lição a aprender com a atitude dos lidera-
dos? Quem foi o responsável pela vitória? 
Qual a importância da intercessão da equi-
pe? Moisés era o líder do povo. A sua luta 
era a luta de todos. Da mesma forma, a sua 
vitória foi a vitória de todos. Moisés, Arão 
e Hur estavam juntos, com a mesma visão e 
o mesmo propósito. Arão e Hur foram funda-
mentais para que a vitória fosse alcançada.

Vamos permanecer com os nossos bra-
ços levantados? Vamos levantar um clamor 
pela nossa terra, constantemente atacada 
pelos inimigos? Vamos ajudar nossos irmãos 
a permanecer com as mãos levantadas?

 Abraço forte

O texto descreve um ataque sofrido pelo 
povo de Israel. Foi a primeira batalha depois da 
libertação do Egito. Esse relato, com sua riqueza 
de detalhes, tem muito a nos ensinar sobre como 
agir nas batalhas que enfrentamos. Indepen-
dente da luta que tivermos, não pode nos faltar:

DISCERNIMENTO ESPIRITUAL
Moisés sabia que o conflito não seria 

decidido na frente da disputa, mas no monte. 
Por isso ele se dirigiu para lá. É claro que era 
necessário enviar guerreiros para o combate, 
mas o lugar mais importante daquela contenda 
era o alto da colina. O grande líder discerniu 
que se tratava, antes de tudo, de uma guerra 
espiritual. Ele mesmo já havia passado por 
experiência semelhante, quando procurou Fa-
raó, pela primeira vez, para pedir a libertação 
dos israelitas. O soberano egípcio, no entanto, 
em vez de chamar seu exército, convocou seus 
feiticeiros. Tratava-se de batalha espiritual.

INTERCESSÃO JUNTO AO SENHOR
A dinâmica do combate era resultado do 

que acontecia no alto da colina. Quando Moi-
sés mantinha as mãos erguidas, os israelitas 
prevaleciam; quando as abaixava, eram os 
amalequitas que venciam a luta. O que isso 
nos ensina? Mãos levantadas significam in-
tercessão e, logicamente, mãos abaixadas, 
falta de intercessão; Moisés estava no alto 
da colina pedindo ao Senhor em favor de seu 
povo. Temos de perceber o poder da interces-
são e a influência do mundo espiritual sobre 
o mundo natural. Foi o que aconteceu quan-
do Daniel buscou a Deus em jejum durante 
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SEGUNDA-FEIRA
Ministério Pastoral e
Família Pastoral

TERÇA-FEIRA
Diretoria da LiberNY
e Ministério de Artes Culinárias

QUARTA-FEIRA
MIAMA - Ministério de Adoração, 
Música e Artes e Minist. 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 ORAÇÃO

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
 -  MARÇO

03 - Clara Costa Giannet de Sa
11 - Pr. Valdir Sampaio
12 - Stephanie R. Porfirio
16 - Luciane Miniham
17 - Casamento: Joao Rubens e Jerusa Soares
17 - Casamento: Kevin & Meyre Ellen Siqueira
18 - Jerusa Soares Pinto
20 - Simone Salgado
31 - Casamento: Adimilson & Neide dos Santos



BAIXO
Pollyanna Soares

BATERIA
Kevin Chan

SOM
Kevin Chan
Sotiris Malas

VOCAL (ordem alfabética)
Celsino Correia da Silva
Jocilene Ayres Malas
Monica Malas
Simone Salgado

PIANO / LÍDER
Jocilene Ayres Malas

GUITARRA
Douglas Parreira

PROJEÇÃO
Anthony Soares

APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas

TRADUÇÃO
Stephanie Wheaton
Pollyanna Soares

Vídeo Inicial - MIAMA & Multimídia

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

LOVE SO GREAT
OS SONHOS DE DEUS 

SONDA-ME
RENDIDO ESTOU

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

Louvando ao Senhor por Cuidar de Nós
Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

FINDA-SE ESTE DIA – 269 CC - (Participação de Antonio Tergilene- violão)

Palavras Finais - Pr. Aloísio Campanha

Oração e Bênção - Pr. Aloísio Campanha

Música Final - Instrumental
f

Culto de Louvor
e Adoração


