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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.

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

Jesus Cristo
– o projeto mais

fascinante de vida



EDITORIAL
por Pr. Aloísio Campanha

“Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje 
e para sempre”- Hebreus 13:8

Estamos há menos de um mês para cele-
brarmos o Natal. Vamos presentear e sermos 
presenteados, comemorando o nascimento 
de Cristo. Que tal presentear alguém, apre-
sentando-lhe um projeto que vai mudar a sua 
vida, de sua família, de seus amigos? Um pre-
sente Eterno.

Jesus Cristo é a pessoa mais fascinante 
que já pisou o chão do planeta Terra. Sua vida 
é um milagre dinâmico com voz, suor, altura 
e cor. Do berço à sepultura ele é irreptível. E 
esta sua irreptibilidade se acentua mais ain-
da, pelo fato de ter sido o único que venceu a 
morte, pondo nos lábios dos seus seguidores 
um canto de desdém para com ela:

“Onde está, ó morte, a tua vitória?”
“Onde está, ó morte, o teu aguilhão?”
Jesus é o Filho do homem; é a flor que 

brotou entre os espinhos da civilização hu-
mana; é o Sol que nunca se põe; é a Lua que 
jamais míngua, é a primavera eterna da es-
perança, é o pão da vida, é a luz do mundo, é 
Deus com cara e carne de homem, é homem 
com natureza e coração de Deus.

Segui-lo é seguir o novo. Andar com ele é 
palmilhar caminhos nunca vistos. Acompanhá-
-lo é aventurar-se a mergulhar no lago que aos 
olhos do viajante cansado era miragem. O mun-
do no qual ele nos introduz apresenta visões ja-

Jesus Cristo
– o projeto mais fascinante de vida

mais vistas, melodias e palavras nunca antes 
ouvidas, concepções e ideias que em tempo 
algum surpreenderam o coração humano.

Seguir Jesus é o mais fascinante projeto 
de vida. Nada pode ser comparado à possibi-
lidade de existir em Jesus. Aceitar seu convite 
é deixar-se transformar em metáforas vivas: a 
mente se torna repleta de ideias como um rio 
povoado de cardumes; o coração abrasa-se 
como vulcão em erupção; os pés adquirem a 
velocidade das gazelas e dos leopardos no en-
calço da sua presa; as mãos se transformam 
em garras que não ferem, só curam; o olhar se 
converte em sol que ilumina recônditos escuros 
do coração, e os ouvidos se metamorfoseiam 
em caracóis captores do som dos mares con-
turbados da experiência humana e da voz como 
a voz de muitas águas do Senhor da História.

Andar com Jesus é fazer da vida uma li-
turgia, e da liturgia, vida. Em Cristo, existir é 
culto, e o corpo é um “sacrifício vivo, santo e 
agradável a Deus”; a mente, um santuário que 
oferece culto inteligente. Na verdade, Cristo 
transforma a vida em sacramento. E é sobre 
essa dimensão de vida e de existência que 
este projeto de vida nos conduz.

Por isso Ele é o Senhor da história e o 
melhor presente do mundo. Celebremos, pois, 
com alegria, o Cristo que nasce nos corações 
e dá sentido à vida.

Abraço forte



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
 -  DEZEMBRO

07 – Carolina M. Izar Tolentino
10 – Elizabeth Santiago
11 – Casamento: 
        Paulo & Lidia Krummenauer 
14 – Joao Rubens Soares
27 – Nathan Miao



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

Cantando Sobre a Vinda do Messias
Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

VEIO A ESTE MUNDO O SENHOR JESUS – 114 HCC
JESUS, MESSIAH

Momento de Oração - Pr. Aloísio Campanha & Congregação

Boas-Vindas e Comunicações
MIAMA Jocilene Ayres Malas & Multimídia

Celebração da Ceia Memorial - Pr. Aloísio Campanha & Congregação

Cantando Sobre o Messias - Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

PORQUE VIVO ESTÁ (Português/Español/English) – 137 HCC

Mensagem - Pr. Aloísio Campanha

JESUS CRISTO – O PROJETO MAIS FASCINANTE DE VIDA

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Congregação

Louvando a Fidelidade do Senhor - Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

FALAI PELAS MONTANHAS – 96 HCC

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


