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Costurando momentos

Continuação do editorial 
na próxima página

“Nunca se afaste de alguém que mereça 
ajuda; sua mão é a mão de Deus para essa pes-
soa. Nunca diga a seus vizinhos que esperem 
até amanhã se você puder ajudá-los agora”. 
(Provérbios 3: 27-28 A Mensagem / GNT)



- continuaçãoEDITORIAL
por Pr. Aloísio Campanha

Costurando momentos
O amor é algo que você faz. O amor não 

diz apenas: “Sinto muito pelo que aconte-
ceu com aquele cara”. Não é uma vergo-
nha? Não é tão ruim assim? O amor apro-
veita o momento.

Por exemplo, em uma das parábolas 
mais familiares de Jesus, o Bom Sama-
ritano fez várias coisas para aproveitar o 
momento. Algumas traduções dizem que 
ele “se abaixou”. Em outras palavras, ele 
subiu no nível do homem. Ele não fingiu que 
era superior, e ele não falou com ele (Lucas 
10:34).

Em segundo lugar, o Bom Samaritano 
usou o que ele tinha. Ele vestiu as feridas 
do homem com vinho e óleo. Por quê? Isso 
é o que ele tinha em seu animal. O vinho 
funcionou bem porque é álcool. É um anti-
-séptico. O óleo funcionou bem porque seria 
calmante para as feridas do homem.

Então a Bíblia diz que o Bom Samaritano 
vestiu o homem com bandagens. Onde ele 
conseguiu as bandagens? Esse cara não era 
médico. Ele não tinha um kit de primeiros 
socorros. E o homem ferido tinha sido des-
pido, então ele não tinha roupas. As banda-
gens eram da própria roupa do samaritano.

O Bom Samaritano fez o que pôde com 
o que ele tinha naquele momento particular.

O mundo está cheio de pessoas feri-

das. Você já se perguntou quantas pessoas 
feridas você vê todos os dias? Talvez eles 
não estejam feridos fisicamente, mas estão 
feridos emocionalmente. Eles estão feridos 
espiritualmente. Eles estão feridos financei-
ramente. E eles precisam do seu amor. Eles 
precisam da sua gentileza.

Não espere por melhores condições. Não 
espere até que seja mais conveniente. Não 
adie o que você sabe que pode fazer por al-
guém hoje. Deus estará com você enquanto 
você aproveita o momento.

Reflita sobre sua programação. O que, em 
sua rotina, pode impedir você de aproveitar 
oportunidades para mostrar bondade?

Pense em alguém em sua vida que você 
sabe que está dolorida. O que você pode fa-
zer hoje para demonstrar bondade para com 
essa pessoa?

Como a outra pessoa tem sido um “bom 
samaritano” em sua vida, e como essa expe-
riência o aproximou de Jesus?

Temos que colocar junto os momentos 
que nos são oferecidos pelas circunstâncias. 
Ninguém ou nada aparece em nossas vidas 
por acaso.

Pense nisso.
Abraço,
Pr Aloisio



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
 -  JULHO

11 – Kevin Siqueira
11 – Casamento: Paulo e Beatriz Moreira
13 – Jocilene Malas
15 – Nathalia Boroni
16 – Angela Babo
19 – Casamento: Pr. Valdir & Gil Sampaio
21 – Elisangela Alves de Souza
26 – Daniel Miao
30 – Claudia Barbosa



SOM
Elisangela Souza
Kevin Chan
Sotiris Malas

VOCAL (ordem alfabética)
Kevin Chan
Simone Salgado

VIOLÃO
Kevin Chan

PROJEÇÃO
Anthony Soares

APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas

Vídeo Inicial - MIAMA & Multimídia

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

MÚSICA

Momento de Intercessão - Pr. Aloísio Campanha

Boas-Vindas & Comunicações - Pr. Aloísio Campanha & Multimídia

Mensagem - Pr. Aloísio Campanha

Louvando ao Senhor pelas Bençãos Derramadas - Vocal & Instrumental e Congregação

MÚSICA

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Congregação

Palavras Finais - Pr. Aloísio Campanha

Oração & Benção - Pr. Aloísio Campanha

Música Final - Instrumental
f

Culto de Louvor
e Adoração


