ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABRIL
DIA 01 - Consg. 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
Culto de Oração e Estudo Bíblico: Quarta-feira 8:00 pm
Ceia Memorial: 1º domingo do mês
UMA NOVA OPÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO: DOAÇÕES ON-LINE

Acesse o link ainda hoje, confira e…CONTRIBUA
SEGUNDO PROPUSER SEU CORAÇÃO!
LiberdadeNY.org/donation

Editorial Continuação
toda a noite" sem a transformação diária pelo amor de Cristo. É somente quando amamos a
Cristo que somos transformados de glória em glória , aí sim , a rede vai ser lançada e não se
romperá e vira cheia de peixes, porque temos lançado a rede, até pegamos , mas os peixes tem
escapado .
Pedro, você precisa entender que é no meu amor que as ovelhas são apascentadas e cuidadas.
Pedro, vc tem as características que Eu preciso para o lançamento da rede, mas faça isso pelo
amor a mim. Penso que é isso que Jesus queria dizer a Pedro , e está dizendo a mim , para
também compartilhar com você .
Nós precisamos amar mais. Estar no barco juntos , puxar a rede juntos , porque quando
chegarmos na praia , tem o peixe na brasa e o vinho para celebrar a vitória de uma grande
pescaria e de um novo rumo, por causa da decisão de amar " ágape ".
Creio neste novo momento. Os jovens voltarão incendiando alegria e avivamento , o preço da
oração esta sendo pago, (precisa de mais é verdade), o ensino na escola bíblica tem impactado ,
mas não podemos baixar a guarda e achar que já está bom.
Tem mais peixes para serem pescados e não precisamos de fazer isso no aquário alheio, o mar é
grande , basta jogarmos a rede , transformados pelo amor de Jesus , onde Ele mandar.
Abraço , dia de paz a vc.

Pr. Aloisio Campanha
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JOGUEMOS A REDE DO OUTRO LADO
João 21
Este texto está na minha mente e eu o trouxe para minha reflexão nesta madrugada : " Pedro,
amas me?" .
Foi em um dos encontros do Cristo ressuscitado com os seus discípulos na praia .
Estavam presentes Pedro, Tomé , Natanael, Joao e mais três. Pescaram toda a noite, sem nada
apanhar. Quando pela manhã estavam recolhendo as redes frustrados pela fraca produção , ou
melhor, nenhuma produção, alguém aparece e o pede para eles jogarem a rede do outro lado.
O relato bíblico nos diz que pegaram cento e cinquenta e três grandes peixes e a rede não
arrebentou.
Antes de jogar a rede , Pedro estava nu e teve que atirar-se dentro do mar para que aquele que
lhes dissera sobre a direção de jogar a rede não o visse daquela maneira.
Puxaram a rede e quando chegaram na praia , ja tinha o peixe no fogo assando e o vinho para
celebrar a alegria do reencontro .
Como igreja eu preciso de entender que tem uma promessa para mim e minha família . Não
posso me ausentar do lugar que Jesus quer que eu fique , para receber a virtude do Espírito
Santo. Do contrário , vamos até lançar as redes , porque sabemos fazer isso, mas os peixes não
virão , e dai a frustração e consequentemente o desânimo . Começamos a " tirar a roupa" e ficar
acomodados na nossa frustração .
Eu preciso entender que se não for pela direção de Jesus , eu posso até saber pregar , posso até
saber cantar , posso até saber fazer programas , posso até saber ajuntar pessoas , mas a rede
sempre vai voltar vazia . Eu preciso entender que está na hora de jogar a rede do outro lado do
barco , porque é lá que estão os peixes .
Quando Pedro chega a praia e está comendo junto com Jesus, este lhe pergunta : Pedro, amas
me?
Penso que Jesus estava querendo dizer a Pedro o seguinte: " você pode até saber pescar , mas
Eu sei onde estão os peixes , porque eu criei o mar. Você pode até ser forte e destemido , mas
todo o poder no céu e na terra foi dado a mim . Você pode até exercer a liderança no colégio
apostólico, mas é quando você se despe que você entende a minha direção .
A Bíblia nos diz que o amor de Cristo nos constrange . De nada adianta congregar sem amar. De
nada adianta pescar sem amar . De nada adianta ir ao templo sem ser igreja de Cristo. Se o
amor me constrange , ele me transforma a cada dia a se mais discípulo do que profissional do
evangelho . Se o amor me transforma ele me faz despir-me das minhas imperfeições e obedecer
às ordens do Mestre. Se o amor me transforma , eu não vou negar a Jesus, mas andar com Ele
até o fim .
De nada adianta programas, eventos , enviar isso ou aquilo , esse ou aquele , enfim, " pescar

Continua na página 04

Culto de Louvor e Adoração
Video Inicial

MIAMA & Multimídia

Comunicações
AGENDA DE ORAÇÃO
SEGUNDA-FEIRA: Ministério Pastoral e Família Pastoral

Louvando & Adorando com Músicas e Orações
MIAMA Jocilene Ayres Malas
e Grupo Vocal & Instrumental
OUR FATHER
COMUNHÃO
HE KNOWS MY NAME
DEUS CUIDA DE MIM

QUARTA-FEIRA: Ministério de Louvor e
Adoração e Ministério de Jovens e
Adolescentes

Momento de Intercessão

Pr. Aloísio Campanha

Boas Vindas e Comunicações

QUINTA-FEIRA: Famílias de Nossa
Igrejae Visitantes

MIAMA Jocilene Ayres Malas

Mensagem

Pr. Aloísio Campanha

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos (durante Hino)
Música Congregacional

TERÇA-FEIRA: Diretoria da Liber NY e Ministério de Artes Culinárias

Congregação

Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

SEXTA-FEIRA: Ministério de Finançase
Ministério de Mulheres
SÁBADO: Enfermos & Ministério de Criancas
DOMINGO: Ministério de Oração,Famílias da Igreja e Brasil

DEUS CUIDARÁ DE TI - 33 HCC
Palavras Finais & Benção

Pr. Aloísio Campanha

Video Final

MIAMA & Multimídia

VOCAL: Elisângela Sousa, Jocilene Ayres Malas. Monica Malas, Simone
VIOLÃO: Joao Rubens
BATERIA: Nichola Malas
SOM, Selma Souza
PROJEÇÃO
Anthon y Soares
TRADUÇÃO
Stephanie Wheaton
INTRODUÇÃO
Jerusa Soares
Lídia Krummenauer
APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas

ESCOLA BIBLICA DOMINICAL
3:45 PM
O nosso novo estudo tem como
titulo:
Acrescentai
a
Vossa
Fe.
Precisamos
sempre
colocar
combustivel em nossa vida
espiritual e aqui em nossa EBD ele
e gratis. Venha, participe conosco

Missões começam em Deus, no seu plano eterno
que “enviou de seu único filho como primeiro
missionário”.
Jesus é o exemplo das atitudes de um missionário
e suas abnegações para que um povo seja
alcançado pelo evangelho!”
Somos apenas seus cooperadores nesta obra!
Missionario Edward – Amazonas

