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EDITORIAL
Pr Aloisio Campanha

Queridos amigos, esta é a segunda carta que lhes escrevo. 
Em ambas eu tenho procurado despertar a mente pura de vocês por 
meio de lembranças. Eu quero que vocês se lembrem das palavras 
que os santos profetas [a] falaram no passado, e do mandamento 
do nosso Senhor e Salvador dado pelos apóstolos [b] que foram 
enviados a vocês. Antes de tudo, vocês precisam compreender que, 
nos últimos dias, aparecerão zombadores que vivem de acordo com 
os seus próprios desejos e que farão pouco de vocês. Eles dirão: “O 
que aconteceu com a promessa sobre a volta de Cristo? Desde que 
os nossos antepassados morreram, todas as coisas continuam do 
mesmo jeito que eram desde o princípio da criação!” O que acontece 
é que esses zombadores realmente não querem se lembrar de que, 
no passado, o céu e a terra foram criados por Deus. A terra foi 
formada das águas, e no meio das águas, a uma ordem de Deus. Foi 
também pelas águas, as águas do dilúvio, e por uma ordem de Deus, 
que o mundo daquele tempo foi destruído. Mas o céu e a terra que 
agora existem, por causa daquela mesma ordem, estão reservados 
para serem destruídos pelo fogo. Eles estão sendo reservados para o 
dia do julgamento e destruição dos homens maus.

Há, contudo, uma coisa, meus queridos amigos, que vocês 
não d evem esquecer: Para o Senhor, um dia é como mil anos e mil 
anos como um dia. O Senhor não está demorando em cumprir o que 
prometeu, como alguns pensam, mas sim sendo paciente para com 
vocês, pois Ele não quer que ninguém seja destruído. Pelo contrário, 
Ele quer que todas as pessoas cheguem a se arrepender.

Entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia 
o céu desaparecerá com um barulho espantoso e tudo o que há no 
céu será destruído pelo fogo. Os habitantes da terra e as suas obras 
também serão atingidos [c]. Desde que todas essas coisas vão ser 
destruídas desta maneira, que tipo de pessoas vocês devem ser? 
Vocês devem ser pessoas que levem uma vida pura e dedicada ao 
serviço de Deus. Vocês devem antecipar e apressar a vinda do dia de 
Deus. Pois, com essa vinda, o céu será destruído pelo fogo e tudo o 
que nele há se derreterá com o calor. Nós, porém, de acordo com a 
promessa de Deus, esperamos por novo céu e nova terra, nos quais 
habita justiça.

Por essa razão, meus queridos amigos, enquanto vocês 
antecipam estas coisas, façam o possível para que Ele os encontre 
em paz, sem impureza nem culpa. Lembrem-se de que a paciência 
que o Senhor tem é para que nós sejamos salvos. O nosso querido 
irmão Paulo disse--lhes a mesma coisa quando lhes escreveu com a 
sabedoria que Deus lhe deu, ao falar a respeito desses assuntos. De 
fato ele costuma fazer isto em todas as suas cartas. Nessas mesmas 
cartas há certas coisas que são difíceis de entender. Os ignorantes 
e os fracos na fé as deturpam, como também fazem com as demais 
Escrituras [d], e assim causam a sua própria destruição.

 Portanto, queridos amigos, desde que vocês já sabem destas 
coisas de antemão, tomem cuidado para não serem levados pelo erro 
desses homens maus, caindo assim da sua posição segura. Porém 
cresçam na graça [e] e no conhecimento que vem do nosso Senhor 
e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como 
em toda a eternidade.

A vinda do Senhor



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
 -  SETEMBRO

04 - Evanise Andrade e Rosana Kenneth Scott
07 - Maria Estevam de Oliveira
09 - Otacilio Dias
09 - Consagração ao Ministério pastoral:
       Pr. Valdir Sampaio
10 - Pollyanna Soares
11 - Betty Kenneth Scoth
16 - Anderson dos Santos
17 - Christiane Brasil e Lilian Bernardes
19 - Rosiane Cristina Wolter de Araújo
20 - Silvana Faria da Cruz
21 - Edesio Brasil e Luana Brasil



PIANO/LIDER
Jocilene Ayres Malas 

VIOLÃO
Antonio Tergilene

BAIXO
Silvio Romero Campos

BATERIA
Kevin Chan

VOCAL
(ordem alfabética)
Jocilene Ayres Malas
Monica Malas
Simone Salgado

SOM
Kevin Chan
Sotiris Malas

PROJEÇÃO
Anthony Soares

APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas

TRADUÇÃO
Pollyanna Soares

Vídeo Inicial - MIAMA & Multimídia

Momento Cívico
Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

HINO NACIONAL BRASILEIRO
HINO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

Momento de Intercessão - Pr. Aloísio Campanha

Boas-Vindas & Comunicações - MIAMA Jocilene Ayres Malas & Multimídia

Louvando e Adorando ao Senhor com Cânticos - Grupo Vocal & Instrumental 
e Congregação

ENTÃO SE VERÁ
MARANATA

QUANDO A GLÓRIA DO SENHOR FOR VISTA

Mensagem - Pr. Aloísio Campanha

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Congregação

Cantando Sobre Nossa Certeza - Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

JÁ REFULGE A GLÓRIA ETERNA – 153 HCC

Mensagem - Pr. Aloísio Campanha

Palavras Finais & Benção - Pr. Aloísio Campanha

Música Final - Instrumental

Culto de Louvor e Adoração


