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O adorno desta vida



O adorno desta vida
“E sobretudo isso, revesti-vos de 

amor, que é o vínculo da perfeição” - 
Colossenses 3:14

Certa vez, dois amigos lutavam juntos 
numa guerra. O combate era feroz e muitas 
vidas se perdiam. Quando um dos dois jo-
vens soldados foi ferido e não pôde voltar às 
trincheiras, o outro foi a sua procura, contra 
as ordens do oficial no comando. Ele voltou 
mortalmente ferido e o amigo, a quem trou-
xe de volta, se achava morto. O oficial olhou 
para o soldado moribundo, balançou a ca-
beça e disse: “Não valeu a pena”. O jovem, 
ouvindo o comentário, sorriu e respondeu: 
“valeu a pena sim, senhor, porque quando 
me aproximei dele, o meu amigo me disse - 
Jim, eu sabia que você viria.”

Amor não é sentimento, amor é deci-
são. Decidimos amar e pagamos o preço que 
for necessário para a manifestação desse 
amor.  Amar é não estar tão longe para não 
ouvir um grito de pedido por ajuda, e não 
estar tão perto que, grudados, podemos até 
influenciar para o mal, amar é manter-se na 
distância ideal.

E quando decidimos amar alguém, nós 
devemos aceita-lo por inteiro. Defeitos 
e qualidades fazem parte do “todo” e de-

vemos cuidar com todo carinho, deixando 
sempre a certeza de que o outro saiba que 
vamos aparecer.

Sendo o amor uma decisão, ele não 
acaba na primeira dificuldade, pelo contrá-
rio, todos os obstáculos são degraus para o 
amadurecimento e fortalecimento do amor.

Foi dessa maneira que a maior manifes-
tação de amor se mostrou no mundo. Deus 
decidiu amar a mim e a você. Se dependes-
se de nós, não teríamos merecimento al-
gum, mas porque Ele nos amou primeiro, Ele 
se aproximou de nós, se tornou um de nós, 
morreu e ressuscitou por nós. Hoje, quantas 
vezes eu e você, nas guerras do cotidiano, 
podemos dizer: “Jesus, eu sei que Tu esta-
rias aqui, que Tu estenderias a tua mão, que 
Tu irias me dar uma direção”. E Jesus, com 
um sorriso na face, aprova dizendo: “Valeu 
a pena”.  Isso é amor.

Por isso, o amor que Ele tem, tudo su-
portou, tudo creu, e espera agora que mani-
festemos esse amor, porque Ele é o adorno 
desta vida.

Que o Deus que nos ama nos abençoe.
Abraço,
Aloísio
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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

 -  FEVEREIRO

01 - Rosângela Valle
06 - Jocilene Ayres Malas 
(Celebra 26 anos de Ministério)
13 - Rubia Tavares
22 - Selma Campanha
24 - Samantha R. Porfirio
25 - Sergio Tolentino

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



Vídeo Inicial - MIAMA & Multimídia

Cantando do Amor de Deus
Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

LOVE SO GREAT
CRISTO ME AMOU/ LOVE LIFTED ME – 462 HCC

MANDAMENTO DE AMOR
AQUELE QUE ME AMA

Momento de Oração - Pr. Aloísio Campanha

Boas-Vindas e Comunicações - Pr. Aloísio Campanha

Mensagem - Pr. Aloísio Campanha

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Congregação

Ofertando ao Senhor
Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

OFERTA DE AMOR

Palavras Finais, Oração Pelos Aniversariantes & Bênção
Pr. Aloísio Campanha

Música Final - Instrumental

Culto de Louvor
e Adoração

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

PIANO/LIDER
Jocilene Ayres Malas
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


