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O amor é uma bênção
Conﬁra o editorial por Pr. Aloísio Campanha

MIAMA - CAPACITAÇÃO
AULAS DE VIOLÃO – TURMA II:
As aulas já começaram, mas... ainda
daremos uma chance para que VOCÊ juntese à essa nova classe. Procure a SIMONE
ou ELISÂNGELA para mais informações.
Aulas aos DOMINGOS, 2:30pm.

MIAMA – TEATRO:
Se você quiser participar da EQUIPE DE
TEATRO, quer seja como ATOR, TÉCNICO
ou BACKSTAGE CREW, procure a
ELISÂNGELA. Os ensaios acontecem após
o culto.

MIAMA – LIBERTY CHOIR:

MIAMA – MOVIE NIGHT & INSIGHT:
Em breve, estaremos reativando nossas
noites de ﬁlmes e conversas, discutindo
assuntos atuais e que nos farão crescer
como cidadãos do Reino e de nossa
comunidade. Para mais informações,
procure RAPHAEL e RÚBIA e... ﬁquem
ligados nos avisos.

CLASSE PARA CRIANÇAS:
A irmã ROBERTA, estará ministrando aulas para crianças de 4 – 12 anos, durante a
mensagem aos domingos. Se você quiser
ser um Professor-Auxiliar e voluntariar-se
para ajudá-la, procure-a ainda hoje. Toda
ajuda, será muito bem-vinda!

Em breve, informaremos sobre a CANTATA DE PÁSCOA! Aguardem!
68-10 31st Avenue - Woodside, NY 11377 - (718) 956-4020

EDITORIAL

por Pr. Aloísio Campanha

O amor é uma bênção

“Ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu
amor está aperfeiçoado em nós”. 1 João 4:12

Fala-se muito em amor, mas a praticidade dessa decisão está em falta. O amor está
esfriando pelo medo que ataca as pessoas, e
perdemos bênçãos incontáveis por não amar.
O amor adorna a vida, abre portas de vitórias
sobre nossa vida, estende possibilidades,
quebra barreiras, muda situações, aproxima
as pessoas, conecta, enﬁm: é uma bênção.
Então por que será que muitos não
amam? Penso que é porque tem uma ideia
errada do que é amar.
A bênção não vem pelo interesse próprio, pela busca da auto-satisfação, para que
os outros vejam. Hoje vemos muitos amando
as coisas e não as pessoas. Amando a religião e não a Cristo, amando o templo e não
a igreja de Cristo, amando a liturgia e não a
mensagem da cruz.
Vemos também outros amando a casa,
o telefone novo, o carro, o trabalho, o dinheiro... e dando o que sobra é querer soltar foguetes para que outros vejam.
Dizem que fazem isso porque tem
medo da reação das pessoas que talvez não
entendam o estender da mão, mas a Palavra de Deus diz que o “verdadeiro amor
lança fora todo o medo” 1 João 4:18
O medo é a ausência de conﬁança,
quando nos relacionamos com Deus e o
conhecemos de verdade vencemos o medo,

porque Ele é o verdadeiro Amor, ele traz conﬁança, esperança, coragem, pois sabemos
que não vamos ser decepcionados. Temos
em quem nos apegar!
Embora ninguém tenha visto a Deus face
a face, hoje Ele pode ser visto em nós, quando entendemos o Seu amor por nós e projetamos no nosso próximo, aperfeiçoando o
relacionamento dessa pessoa com o Criador.
Não adianta celebrar o “dia do amor”
sem amar.
Amar não é:
... passar a mão na cabeça - quem ama
corrige.
... concordar com tudo o que o outro faz
- quem ama disciplina.
... dar tudo o que o outro quer - quem
ama estabelece limites.
Para que o amor continue sendo bênção
em nossas vidas, precisamos somente de
uma coisa: continuar amando. O amor tudo
crê, tudo espera, tudo suporta, não busca o seu próprio interesse, não se porta
com indecências, porque o amor jamais
acaba.
Amemos a tempo e fora de tempo sem
medo.
Que o Deus de amor nos abençoe.
Abraço forte.

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

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

Visitantes

Nos alegramos com a sua visita!
Volte sempre, pois a alegria será bem maior.

AGENDA
DE ORAÇÃO
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

Culto de Louvor
e Adoração

Vídeo Inicial - MIAMA & Multimídia
Louvando & Adorando ao Senhor com Canções, Orações e Palavra
Grupo Vocal & Instrumental e Congregação
CANTAREI TEU AMOR PRA SEMPRE / I COULD SING OF YOUR LOVE FOREVER
MANDAMENTO DE AMOR
NOVO CORAÇÃO
Momento de Oração pelo Amigo - MIAMA Jocilene Ayres Malas
Música Especial - Celsino Corrêa da Silva - solista
NOITE SEM ESTRELAS
Louvando ao Senhor pelo Amor que Ele nos dá
Grupo Vocal & Instrumental e Congregação
PRIMEIRO AMOR
Mensagem - Pr. Aloísio Campanha
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Congregação
Cantando Sobre Nossa Entrega - Grupo Vocal & Instrumental e Congregação
EM JESUS AMIGO TEMOS / WHAT A FRIEND WE HAVE IN JESUS - 165 HCC
Palavras Finais & Benção - Pr. Aloísio Campanha
Música Final - Instrumental
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