ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO
DIA 17 – Cecilia da Silva
DIA 21 – Lídia Lacerda Krummenauer
DIA 21 – Monica Malas
DIA 22 – Meyre Ellen Siqueira
DIA 25 – Douglas Lacerda Parreira
DIA 25 – Nilton Zuckerman
DIA 26 – Kevin J. Chan
DIA 31 – Casamento – Nathalia e Douglas
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
EVITE ANDAR DURANTE O PERIODO DE CULTO

ISSO QUER DIZER REVERÊNCIA EM TUDO O QUE ESTIVERMOS FAZENDO PARA O SENHOR

s
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A VERDADEIRA FONTE DE OPOSIÇÃO
"Seja humilde quando você está tentando ensinar aqueles que estão misturados sobre a verdade. Pois
se você fala mansamente e com cortesia para eles, é mais provável, com a ajuda de Deus, afastar-se
de suas idéias erradas e acreditar no que é verdade. Então, eles entrarão em seus sentidos e
escaparão da armadilha de Satanás de escravidão para o pecado "(2 Timóteo 2: 25-26 TLB).
Quando você enfrenta oposição por sua fé, você precisa reconhecer a origem dessa oposição.
Não são outras pessoas. Não são seus colegas de trabalho. Não é um partido político. Não é uma
outra nação ou religião. Não é um concorrente. A pressão que você sente cair sobre voce, que o faz
ficar quieto ou se sentar quando você deve se levantar - essa pressão não vem de outras pessoas. Ela
realmente vem de Satanás.
Em Apocalipse 12:10 Satanás é chamado de "acusador dos cristãos". Seu trabalho número um é
derrubá-lo.
Há uma batalha espiritual acontecendo em todo tempo ao seu lado. Esta pressão ,para evitar que
você faça o que é certo, não é realmente de outras pessoas. Eles são apenas armas. Na maioria das
vezes eles nem sabem que estão sendo usados. A questão real é a guerra espiritual.
Efésios 6:12 diz: "Não estamos lutando contra os seres humanos, mas contra as forças espirituais
perversas no mundo celestial" (GNT).
Satanás sabe que é estúpido atacar diretamente Jesus Cristo, então ele ataca aqueles que o seguem.
Satanás usa a mídia , a música , a cultura popular e tudo o que pode para ridicularizar aqueles que
seguem Jesus. Ele está atrás das vozes dizendo: "Esses cristãos estão desatualizados. Eles estão no
lado errado da história. Eles não sabem do que estão falando. Eles são fanfarrões. "
Aqui está o que a Bíblia diz que você deve fazer: "Não se envolva em argumentos tolos e ignorantes
que só começam as lutas. Um servo do Senhor não deve discutir, mas deve ser amável com todos, ser
capaz de ensinar e ser paciente com pessoas difíceis. Inspecione delicadamente aqueles que se
opõem à verdade. Talvez Deus mude os corações dessas pessoas, e eles aprenderão a verdade. Então
eles virão a seus sentidos e escapam da armadilha do diabo "(2 Timóteo 2: 23-26 NLT).
Se você não tem o Espírito Santo em sua vida, você não tem nenhuma defesa contra Satanás. Ele
pode dominar seu humor. Ele pode levá-lo a uma depressão. Ele pode irritá-lo.
Você pode pensar que você é forte, mas você não é forte o suficiente para lutar contra os ataques de
Satanás por sua conta. O que você precisa fazer é reconhecer a fonte - o Diabo, não a pessoa - e tratar
a oposição como Jesus fez.
Como Jesus tratou aqueles que se opuseram a ele? Mesmo na cruz, ele disse: "Pai, perdoa-os. Eles
não sabem o que estão fazendo ".
As pessoas que o atacam não sabem o que estão fazendo. As pessoas que tentam derrubar Jesus e a
igreja e o cristianismo, não sabem o que estão fazendo. Você também precisa orar, "Pai, perdoa-os"
para que você possa mostrar amor mesmo quando você está sob ataque. Deus irá preenchê-lo com
seu amor, e você terá mais força para lutar contra o inimigo real.
Forte abraço
Pr. Aloisio Campanha

Culto de Louvor e Adoração

Comunicações

Video Inicial
MIAMA & Multimídia
Louvando & Adorando ao Senhor com Canções, Orações e com a Palavra
Grupo Vocal & Instrumental

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
3:45 PM

AS HISTÓRIAS DOS HNOS QUE CANTAMOS
MARAVILHOSA GRAÇA – 193 HCC
CRISTO ME AMOU (1a est. Port./Engl) – 462 HCC
BRILHO CELESTE – 446 HCC
Momento de Intercessão
Boas Vindas e Comunicações
Mensagem

Pr. Aloísio Campanha
MIAMA Jocilene Ayres Malas
Pr. Aloísio Campanha

“A VERDADEIRA FONTE DE OPOSIÇÃO”
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos
Louvando & Adorando ao Senhor com Hinos

FRUTO DO ESPIRITO : Tudo que podemos aprender e que voce nāo pode
perder. Participe.

Congregação
Grupo Vocal & Instrumental

TUDO ENTREGAREI (Port./Esp./Eng) – 296 HCC
Palavras Finais & Benção
Música Final

VOCAL (ordem
alfabética)
Celsino da Silva
Jocilene Ayres Malas
Meyre Ellen Siqueira
Monica Malas

Simone Salgado

Pr. Aloísio Campanha
PIano

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

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

GOSTARIA DE SUGERIR UM CÂNTICO OU UM HINO?
Envie uma MENSAGEM DE TEXTO ou WHATSAPP diretamente
para Jocilene (646) 262-2241 ou procure-a para pegar um formulário,
preencher e devolver à ela. (Por gentileza, não envie pelo Grupo da Igreja,
pois poderá “ficar perdida” entre tantas mensagens.)
O QUE ENVIAR?
CÂNTICOS: Título da Música e Cantor ou Compositor
HINOS: Título, Hinário (CC ou HCC) e Número do Hino
Você poderá fazer isso durante todo o ano de 2018.

