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Lama, Lodo, Chuva e Fogo
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 iniciarão HOJE,
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

Lama, Lodo, Chuva e Fogo

“Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus.” Romanos 8:28

Fomos bombardeados com as últimas
tragédias anunciadas pela mídia em nosso querido Brasil. Brumadinho e Rio de
Janeiro, como foco dos últimos acontecimentos, merecem a nossa consideração
e respeito e também são alvos de nossas
orações para que o conforto e o consolo
do alto se façam presentes neste momento. Louvamos a Deus pela vida daqueles
que arregaçam as mangas e colocam a
vida em risco para salvar vidas.
Lama, lodo, chuva e fogo não são palavras desconhecidas na Bíblia - que é a
Palavra de Deus. Desses exemplos saíram vidas renovadas a partir de algo que
parecia ruim. A despeito de todo o mal e
do desrespeito das autoridades em relação a população, algo aconteceu que não
estava no controle humano, o que fazer a
partir daí?
A história de José é uma das que
mais gosto na Bíblia. Com ela eu aprendo
que nem todas as coisas que acontecem
conosco são boas em si. A vida inclui dores, perdas e sofrimentos. A Bíblia não nos
ensina que nos tornamos invulneráveis
diante das diﬁculdades. José foi odiado
pelos seus irmãos, quase morto por eles
que o venderam como escravo, depois
preso e esquecido na prisão por alguém
que ele tinha ajudado. Jesus nos advertiu

que muitas aﬂições viriam, principalmente
depois que decidimos segui-Lo.
O propósito de Deus se mantem acima de todas as coisas. Os irmãos de José
planejaram o mal, mas o Senhor planejou
o bem, e este prevaleceu. A exceção de
nossa própria desobediência, que traz
lama, lodo, chuva e fogo, nada pode impedir os planos de Deus para a nossa vida.
Com a história de José, eu aprendo
que o conjunto da obra é que prevalece.
Entendemos que há coisas que isoladamente são negativas, mas quando colocadas lado a lado fazem sentido. Dessas
tragédias, que poderiam sim ser evitadas,
virão soluções para que mais vidas não sejam colhidas, virão testemunhos de ajuda
mútua, de companheirismo, de reencontros e principalmente de salvação. José
foi levado ao Egito para a preservação da
vida de sua família. Algumas coisas acontecem, ainda que sem explicação, para
nossa reﬂexão.
Mas Deus é especialista em tirar a
nossa vida do lamaçal do pecado, em untar os nossos olhos com lodo para podermos enxergar, a derramar chuvas de bênçãos em nossas vidas e ser uma coluna de
fogo para nos proteger.
A Ele a glória.
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
CÉU
BENDITO SEJA DEUS
COMO É BOM ESTARMOS AQUI
Momento de Intercessão - Pr. Aloísio Campanha
Momento Missionário - Pr. Valdir Sampaio
Boas Vindas e Comunicações - Pr. Aloísio Campanha
Apresentação do Bebê Elijah Rowan Siqueira - Pr. Aloísio Campanha
Mensagem - Pr. Aloísio Campanha
“O VASO DE ALABASTRO”
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Congregação
Cantando Nossa Entrega - Grupo Vocal & Instrumental e Congregação
TUDO ENTREGAREI – 295 CC (1ª estrofe - Português/ English/ Español)
Palavras Finais & Benção - Pr. Aloísio Campanha
Música Final - Instrumental

f
VOCAL (ordem alfabética)
Celsino Corrêia da Silva
Jocilene Ayres Malas
Monica Malas
Pollyanna Soares
Simone Salgado

GUITARRA - Douglas Parreira

PIANO / LÍDER
Jocilene Ayres Malas

SOM - Kevin Chan/ Sotiris Malas

BAIXO - Otacílio Jose Lacerda
Dias Neto
BATERIA - Kevin Chan

PROJEÇÃO
Anthony Soares
APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas
TRADUÇÃO
Stephanie Wheaton
Pollyanna Soares

