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OPERATION CHRISTMAS CHILD
Hoje, é o ÚLTIMO DIA para a entrega das caixas, 
Lembre-se que, se puder, contribua com $7,00, para 
ajudar no envio de cada caixa que você preparar.

OS ENSAIOS, JÁ COMEÇARAM!  
Mas ainda há tempo para que você possa 
se inscrever no Coral e participar da Cantata 
“WHAT A 
BEAUTIFUL 
NAME”. Ensaio 
aos domingos, 
às 2:00pm. As 
apresentações 
acontecerão 
dias 21 e 22 de 
Dezembro.

PROGRAMA DE THANKSGIVING
No dia 24 de novembro, teremos nosso 
tradicional PROGRAMA DE THANKSGIVING, 
com um culto de agradecimento e um delicioso 
jantar logo em seguida. Será um prazer receber 
você, sua família seus amigos e familiares. Ore! 
Convide! Participe.

Confira o editorial do Pr. Aloísio 
Campanha na próxima página.

Chave para um
bom relacionamento 
Sua atitude deve ser como a minha, pois eu, 
o Messias, não vim para ser servido, mas 
para servir e dar a minha vida como resgate 
para muitos.” (Mateus 20:28) NLH

Você quer saber a chave para um melhor 
relacionamento na vida?

Você deve aprender a servir.



por Pr. Aloísio Campanha

A raiz da maioria dos problemas relacio-
nais é o egocentrismo. Você deve lidar com 
outros problemas, mas a raiz quase sempre 
é o egocentrismo. Queremos o que quere-
mos, quando queremos. Quando nenhuma 
pessoa se move para fazer o que queremos, 
quando queremos, causa conflito.

É por isso que você precisa sair da sua 
própria perspectiva e aprender a servir os 
outros. Servir a outras pessoas muda você e 
seus relacionamentos ao longo do caminho.

Uma das maiores lições de Deus que 
Ele deseja que você aprenda enquanto es-
tiver neste planeta é como ser altruísta. É 
um curso de estudo ao longo da vida. In-
felizmente, muitas pessoas passam a vida 
inteira sem aprender.

Você pode optar por viver de maneira 
diferente e ser altruísta. Como? É simples, 
na verdade: você copia Jesus.

Jesus diz assim: “Sua atitude deve ser 
como a minha, pois eu, o Messias, não vim 
para ser servido, mas para servir e dar mi-
nha vida como resgate para muitos.” (Ma-
teus 20:28)

Da próxima vez que você ler sobre a 
vida de Jesus na Bíblia, observe como ele 
lidou com os outros. Veja como ele sempre 
coloca os outros antes de si. Quando você 
imita a atitude dele, vive sua vida não para o 
seu benefício, mas para o benefício dos ou-
tros. Jesus mostrou isso consistentemente 
em todos os evangelhos.

Chave para um bom relacionamento 
Aprenda a fazer isso e você melhorará 

seus relacionamentos. Você não apenas 
se tornará mais parecido com Jesus, como 
também será mais respeitado e amado por 
seus amigos. As pessoas querem estar per-
to daqueles que estão constantemente ten-
tando servir aos outros e não apenas promo-
vendo sua própria agenda.

Não tente ser interessante. Seja in-
teressado em outros. Se você fizer isso, 
as pessoas acharão que você é a melhor 
pessoa do mundo. A maioria das pessoas 
só está interessada em si mesma. Quando 
você está interessado neles, eles valorizam 
você - e talvez até o considere uma das me-
lhores pessoas para estar por perto.

A Bíblia diz sobre servir desinteressa-
damente: “Se você servir a Cristo com essa 
atitude, agradará a Deus e outros o aprova-
rão também.” (Romanos 14:18) NLH

O altruísmo transformará seus relacio-
namentos.

Quem em sua vida serve como um bom 
exemplo de servir desinteressadamente?

Quando você acha mais difícil intera-
gir desinteressadamente com os outros? 
Por quê?

Que relacionamento em sua vida você 
pode melhorar esta semana ao servir a ou-
tra pessoa desinteressadamente?

Pense nisso.
Abraço forte.

- continuaçãoEDITORIAL



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
 -  NOVEMBRO

01 – Paulo Moreira
03 – Raphael Tavares
16 – Sabrina de Oliveira
17 – Adriana dos Santos
26 – Selma Souza
27 – Cicera Rosa
30 – Adimilson dos Santos



VIOLÃO: Antonio Tergilene
BAIXO: Pollyanna Soares
BATERIA: Kevin Chan
SOM: 
Elisângela Souza
Kevin Chan
Sotiris Malas

PROJEÇÃO
Anthony Soares

APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas

TRADUÇÃO
Pollyanna Soares

Vídeo Inicial - MIAMA & Multimídia

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

VEM, ESTA É A HORA DA ADORAÇÃO
RAISE A HALLELUIJAH

CÉU

Momento de Oração - Pr. Aloísio Campanha

Boas-Vindas e Comunicações
MIAMA Jocilene Ayres Malas & Multimídia

Mensagem - Pr. Aloísio Campanha

 Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Congregação

Louvando a Fidelidade do Senhor
Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

TUDO ENTREGAREI (Português, Español, English) – 295 CC (1ª estrofe)

Palavras Finais & Bênção - Pr. Aloísio Campanha

Música Final - Instrumental

f

Culto de Louvor
e Adoração

VOCAL (ordem alfabética)

Jocilene Ayres Malas
Monica Malas
Simone Salgado
PIANO/LIDER
Jocilene Ayres Malas


