ANIVERSARIANTES DO MES DE ABRIL

DIA 01 - Consagração ao Ministério Pastoral – Pr.
Aloísio Campanha
DIA 08 – Luiz Mauro Junior
DIA 13 – Ana da Silva Conceição
DIA 19 – Pr. Aloisio Campanha
DIA 20 – Neide dos Santos
DIA 24 – Pr. Eli Fernandes de Oliviera
DIA 26 – Maria de Fatima Lacerda
VISITANTE
Agradecemos sua visita e esperamos tê-los conosco novamente!
ATIVIDADES PERMANENTES
Escola Bíblica Dominical (Adultos e Jovens): 3:45 pm
Culto Dominical: 5:00pm
Café com Bíblia: Quarta-feira 8:00 pm
Ceia Memorial: 1º domingo do mês

AGENDA DE ORAÇÃO
SEGUNDA-FEIRA: Ministério Pastoral e Família Pastoral
TERÇA-FEIRA: Diretoria da LiberNY e Ministério de
Artes Culinárias
QUARTA-FEIRA: Ministério de Louvor e Adoração e
Ministério 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
EDITORIAL CONTINUAÇÃO
3)Deus sabe o que é melhor e nós não
A Bíblia diz: “Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus: que, se
pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos
ouve - o que pedimos - sabemos que temos o que pedimos a Ele ”(1 João 5: 14-15 NIV). É
assim que Jesus orou: “Pai, se você estiver disposto, por favor, tire esta taça de
sofrimento de mim. No entanto, quero que a sua vontade seja feita, não a minha ”(Lucas
22:42 NLH).Oração funciona. Não é um desperdício do seu tempo. Deus está no controle,
e Ele quer ouvir suas orações - Ele está ouvindo!
Forte abraço,
Pr. Aloisio Campanha
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COMO A ORAÇÃO TRABALHA
“Esta é a confiança que temos em nos aproximar de Deus: que, se pedirmos alguma
coisa de acordo com a Sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve - o que
pedimos - sabemos que temos o que pedimos a Ele ”(1 João 5: 14-15 NVI).
Você já se perguntou se a oração realmente funciona? Talvez Satanás tenha sussurrado
para você: “A oração é uma perda de tempo. Esqueça! Quem você pensa que é? O que
você pensa que está fazendo? Deus não está nem escutando. ”
Mas aqui está a verdade: a oração funciona porque Deus está no controle.
De fato, a base de todos os milagres é a soberania de Deus. O que isso significa? Isso
significa que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder no Céu e na Terra, então
Seu propósito e Sua vontade prevalecem. Aprendemos a confiar em Sua sabedoria e
bondade. Nós aprendemos sobre Sua natureza amorosa e Seu caráter generoso.
E amadurecemos na fé quando entendemos que Deus tem uma visão melhor de nossas
circunstâncias do que nós e que Ele sabe o que é melhor para nós. Ele pode ver nosso
futuro e nós não podemos. A Bíblia diz: “Mas seus planos duram para sempre; seus
propósitos duram eternamente ”(Salmo 33:11 NLH).
Os recursos ilimitados de Deus estão disponíveis para você. Vinte vezes no Novo
Testamento, diz: "Peça". Não é encorajador saber que coisas fora de nosso controle não
estão fora do controle de Deus? Você pode não ser capaz de mudar uma situação, mas
pode orar e Deus pode mudá-la.
Você pode estar pensando: “Se eu posso orar e pedir a Deus para mudar as coisas, e se
Deus realmente está no controle de tudo, por que eu não recebo tudo o que eu oro?” Aqui
estão três razões:
1)Deus não é um gênio
Só porque oramos, isso não significa que recebemos o que quisermos. Se todas as orações
fossem respondidas, seríamos mimados. Se você é pai ou mãe, dá aos seus filhos tudo o
que eles pedem? Provavelmente não. Como adulto, você sabe o que é melhor para eles.
Você pode ver a foto maior. Se podemos ver o quadro maior para nossos filhos, quanto
maior é a imagem que Deus pode ver para nós?
2)Às vezes os cristãos oram em conflito
Às vezes os cristãos oram por resultados diferentes, mesmo que estejam orando sobre a
mesma coisa. Qual oração Deus vai responder? Deus não pode responder a todas as
orações da mesma forma ao mesmo tempo
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Comunicações

Culto de Louvor e Adoração
Video Inicial

Escola Bíblica Dominical

MIAMA & Multimídia

Louvando & Adorando ao Senhor com Hinos, Canções, Orações e com a Palavra
Grupo Vocal & Instrumental
DEUS DOS ANTIGOS – 34 HCC
CREIO EM DEUS/WE BELIEVE
OUR FATHER
Momento de Intercessão

Pr. Aloísio Campanha

Boas Vindas e Comunicações

Pr. Aloísio Campanha

Mensagem

Pr. Aloísio Campanha

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos

Congregação

Agradecendo ao Senhor com Cântico

Grupo Vocal & Instrumental

Iniciamos em nossa EBD CARTA DE PAULO A TITO . Essa matéria consiste
numa análise detalhada dessa preciosa carta pastoral. É uma matéria linda,
estimulante, impactante, a qual levará o aluno ao entendimento sobre a
necessidade de uma maior atençāo e compromisso com a orientaçāo bíblica para
a vida da igreja e sobretudo do rebanho que a compõe.

CONTINUEMOS

TE AGRADEÇO
Palavras Finais & Benção
Música Final

VOCAL (ordem alfabética)
Jocilene Ayres Malas
Meyre Ellen Siqueira
Monica Malas
Pollyanna Soares
Simone Salgado

Encerramos na última sexta-feira com
uma vigília de oraçāo a nossa
experiência de estarmos 24 horas do dia
24 dias em oraçāo por diversos temas
propostos e que eram e outros que
chegavam até nos foram maravilhosas.
O tempo acabou mas, nada impede que
continuemos em nossa Torre de Vigia.
Aos irmāos que tiveram oportunidade
de estar conosco neste perído comece
hoje e voce verá
grandes coisas

Pr. Aloísio Campanha
Piano

PIANO/LIDER
Jocilene Ayres
Malas
VIOLÃO
Kevin Chan
GUITARRA
Douglas
Parreira
BATERIA
Kevin Chan

SOM
Kevin Chan
PROJEÇÃO
Anthony Soares
APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas
TRADUÇÃO
Pollyanna Soares
Stephanie
Wheaton

acontecendo.

