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EDITORIAL

ENXERGAR O QUE DEUS FEZ, FAZ E FARÁ
“VISTES OS QUE EU FIZ...”- ÊXODO 19:4
As primeiras palavras que Deus diz a
Moisés para falar com os Israelitas são um
lembrete. “Vistes o que Eu ﬁz...”. É claro, eles
haviam visto. Essa era uma lembrança recente.
Apenas três meses antes, eles eram escravos
no Egito, como uma minoria étnica, suportando um genocídio sistemático patrocinado pelo
governo. Mas agora eles estão completamente libertados, cansados, talvez com os pés
inchados e doloridos. Quem sabe já enjoados
do maná. Mas, livres com a opressão egípcia
desvanecendo no passado. E tudo isso porque
Deus havia tomado essa inciativa. Ele agiu por
compaixão e amor por seu povo e ﬁdelidade à
promessa feita aos antepassados deles.
Portanto, Deus aponta enfaticamente Suas
palavras iniciais. Mostra Sua graça em ação,
cuidando deles o suﬁciente para libertá-los. A
graça de Deus tem sido provada na história. A
justiça de Deus tem sido feita; o poderoso é
abatido e os pobres exaltados. Deus é o grande
Redentor e continua escrevendo histórias. Por
isso, não podemos deixar de falar no que temos visto e ouvido.
Durante estes anos de nossa igreja, essa
pergunta está sendo feita hoje - “Vistes o que
Eu ﬁz?...” . Trazemos a memória as bênçãos
incontáveis. Os membros fundadores da igreja
que pagaram o preço de um sonho, de colocar
o ombro embaixo e carregar o peso da responsabilidade de ser igreja de Cristo e irmão um do
outro. Dos pastores que aqui passaram para
ajudar e pregar mensagens da parte de Deus,
desaﬁando o povo a continuar a marchar e ainda carregar as dores uns dos outros. De igrejas
co-irmãs que ajudaram, abrindo portas para
que as reuniões acontecessem. Do trabalho
voluntário de cada um, buscando o crescimento da igreja e a estabilização da mesma. Sim,
meu Deus, vimos o que ﬁzeste...

Mas se Deus continuasse perguntando, Ele
talvez diria: “Estão vendo o que Eu estou fazendo? ...” Comentei com alguém de nosso meio a
maneira que Deus está nos abençoando e como
concordamos nisso. A cada dia estamos experimentando o mover de Deus. Pessoas chegando, vamos ter batismos agora, a motivação na
Escola Bíblica através do ensino das Sagradas
Letras, a expansão da igreja além das fronteiras - além dos “conections” grupos em oração,
o investimento ﬁnanceiro em missões no Vale
do Jequitinhonha, Amazonas, Senegal e África. O participar de sonhos que são de nossos
irmãos como a colaboração para o lançamento
do livro de nossa irmã Laverne que acontecerá
em breve. O investimento em famílias como o
ECC que recentemente fortiﬁcou os laços dos
cônjuges de nossa congregação. Realmente,
precisamos de ver o que Deus está fazendo.
E se Deus perguntar: Querem ver o que
Eu vou fazer? Com certeza vamos querer sim.
Tudo o que Ele faz é bom. Mas depende muito de nós, de repetirmos o exemplo que temos
no passado e de estarmos presenciando o agir
dele agora na certeza de que o mesmo Deus de
antes e hoje, será sempre o mesmo e não nos
decepcionará. Portanto, meus amados irmãos,
precisamos continuar ﬁrmes e abundantes na
obra do Senhor, sabendo que o que estamos
fazendo agora, vai gerar frutos que algum dia
alguém vai contar e com certeza mencionar os
feitos que serão feitos agora. Nós precisamos
construir um amanhã seguro para as outras gerações com a fé de hoje.
Parabéns Liber-NY, the Connection Church.
Que enxerguemos sempre os feitos de
Deus!
Forte abraço.
Pr. Aloísio

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Vídeo Inicial
MIAMA & Multimídia

Cantando da Grandeza do Senhor
Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

Momento de Orações de Conﬁssão
Congregação

GRANDIOSO ÉS TU/HOW GREAT THOU
ART (1A, 3A E 4A ESTROFES) – 52 HCC

Louvando & Adorando ao Senhor
com a Palavra
Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

Palavras Finais & Bênção
Pr. Aloísio Campanha

SALMO 136
Louvando & Adorando ao Senhor
com Canções e Orações
Grupo Vocal & Instrumental e Congregação
TU ÉS BOM/YOU ARE GOOD
ATOS 2 Port/Eng
RENDIDO ESTOU
Boas Vindas e Comunicações
Pr. Aloísio Campanha
Louvando & Adorando ao Senhor
Por Sua Fidelidade
Grupo Vocal & Instrumental e Congregação
LORD BE GLORIFIED
FIEL A MIM
Momento de Intercessão
Pr. Aloísio Campanha
Mensagem
Pr. Silmar Wilbert
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos
Congregação

Música Final
Piano
f
VOCAL (ordem alfabética)
Celsino Silva
Elisângela Sousa
Jocilene Ayres Malas
Monica Malas
Simone Salgado

PIANO/ LÍDER
Jocilene Ayres Malas

SOM
Kevin Chan

GUITARRA
Douglas Parreira

PROJEÇÃO
Anthony Soares

BAIXO
Pollyanna Soares

APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas

SAX ALTO
Sérgio Augusto Silva
Tolentino

TRADUÇÃO
Pollyanna Soares
Stephanie Wheaton

BATERIA
Kevin Chan
Nicholas Malas

ANIVERSARIANTES
- OUTUBRO 15
17
18
22
22
28

Lavern Midleton
Gil Sampaio
Aniversário da Igreja
Stephanie Campanha
Sandra Borcon
Benjamin Parreira

Visitantes

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

COMUNICAÇÕES
OUTUBRO
MÊS DO 14º ANIVERSÁRIO DA LIBERNY
14 - domingo, às 5:00 pm
Pr. Silmar Wilbert – Missionário da Junta de
Missões Mundiais, servindo na África.
“BELIEVE IN CHRISTMAS” BY TRAVIS COTTRELL

Os ensaios da Cantata de Natal, terão início no dia
21 de outubro, às 2:30 pm. Não é necessário ter
experiência em Canto Coral. Todos são bem-vindos!
Preencha o formulário ainda hoje!
GRUPO DE TEATRO DA ICB DE NAUGATUCK
Teremos um intercâmbio com a Igreja Comunidade
Batista de Naugatuck, que apresentará no dia 20,
sábado, às 7:30 pm, uma peça teatral intitulada
“O VALE DOS OSSOS SECOS”, que foi escrita e
dirigida por Neize Monteiro. Ajude o MIAMA a divulgar esse evento.

NOVEMBR0
“PASTEL & FUN NIGHT – II”
(FUNDRAISING EVENT)

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

Vem aí a 2ª edição desse evento maravilhoso, promovido pelo MIAMA ( Ministério de Adoração Música & Artes). Pastel, guaraná, gincana e alegria:
quer combinação mais gostosa e alegre do que
essa? Aguardem mais informações.

DEZEMBRO
APRESENTAÇÃO
Apresentações da Cantata de Natal “BELIEVE IN
CHRISTMAS”. Mais informações em breve.

