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Vídeo Inicial - MIAMA & Multimídia

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

Momento de Oração - Pr. Aloísio Campanha

Boas Vindas e Comunicações - Pr. Aloísio Campanha

Mensagem - Pr. Aloísio Campanha

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Congregação

Louvando e Adorando o Senhor com Cânticos
Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

Palavras Finais & Bênção - Pr. Aloísio Campanha

Música Final - Instrumental
i

Confira o editorial do Pr.
Aloísio na próxima página.

A identidade com Cristo
nos torna apreciados 



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

 -  JANEIRO
06 - Cas.: James & Stephanie Wheaton
07 - Adeildo dos Santos
11 - Reny Louzada
17 - Cecilia da Silva
21 - Lidia L Parreira / Monica Malas
22 - Meyre Ellen Nunes Gomes
24 - Clélia Pinho
25 - Douglas L Parreira
26 - Kevin J. Chan
31
       Cas.: Nathalia & Douglas Parreira 

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

EDITORIAL
POR PR. ALOÍSIO CAMPANHA

 - Sofia Soares

A identidade com Cristo
nos torna apreciados 

Vivemos num mundo cada vez mais 
grosseiro. Cada pessoa parece agir como 
se fosse mais importante do que os 
outros, como se �zesse as coisas mais 
relevantes. Na próxima vez que você 
estiver no trânsito, saindo de um evento 
repleto de gente ou descendo do avião, 
preste atenção em quantas pessoas 
esperam ser tratadas como deuses e 
deusas ao mesmo tempo que tratam os 
outros como plebeus. Infelizmente, a 
tecnologia só piorou as coisas. Quanto 
mais mordazes, ásperos e críticos são os 
per�s, mais seguidores e fãs eles acumu-
lam nas redes sociais.

Em níveis variados, somos todos culpa-
dos de fazer parte dessa cultura da 
grosseria. Qual de nós já não sentiu 
inveja do sucesso alheio? Entretanto, 
odiamos estar na extremidade oposta 
dessa aspereza. Pergunte a si mesmo: 
“Como é a sensação de ser ignorado?” 
Você �ca frustrado quando ninguém lhe 
agradece por um trabalho bem feito? 
Está cansado de trabalhar demais e ser 
valorizado de menos? Tem recebido mais 

críticas que incentivos? Você se 
pergunta se todo tempo, energia e 
dinheiro investidos na igreja, no 
trabalho e na vida estão valendo a 
pena? Já se pegou questionando se 
alguém realmente se importa? Se 
você se sente assim, existem boas 
notícias. Deus vê tudo. Ele conhece os 
sacrifícios que você faz, os aspectos 
em que vem evoluindo, as pessoas a 
quem serve, os momentos em que 
age com generosidade e o impacto 
que tem causado. E ele aprecia tudo 
isso.

Quando você sabe que é apreciado 
por Deus você se permite seguir em 
frente a despeito das críticas duras, do 
abandono, da solidão, e da oposição. 
Isso também faz você apreciar e 
encorajar outros cristãos dedicados 
dizendo a eles que você os aprecia 
porque você é apreciado por Deus. 

Forte abraço, 
Pastor Aloisio.


