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CONTRIBUIÇÕES ON LINE: liberdadeny.org/give | ZELLE: zelle@libertyny.org

VOCAL
Jocilene Ayres Malas

Monica Malas
Nathaly Pardini 

Pedro Costa
Pollyanna Soares
Simone Araújo

PIANO
Jocilene Ayres Malas

BATERIA
Kevin Chan

VIOLÃO
Antonio Tergilene

SOM
Kevin Chan

Elisângela Alves de Souza

PROJEÇÃO
Anthony Soares

APOIO TÉCNICO
Daniel Siqueira Miao

Nicholas Malas
Sotiris Malas

ANIVERSÁRIOS DE MAIO

05 Casamento: Pr. Aloisio & Selma Campanha
06 Janileide Miao (Jani)
06 Casamento: Sotiris & Jocilene Malas
07 Sotiris Malas
11 James T. Wheaton
13 Bella Tavares
17 Maria Eugenia de Oliveira (Bia) 
23 Anita dos Santos
25 Nicholas Malas
26 Lucas Moreira
28 Casamento: Anderson & Princesa dos Santos
31 Rivadavia Filho

AVISOS

 DOAÇÕES via ZELLE: 

Agora, além de poder entregar 
sua contribução pessoalmente e 
on-line (libertiny.org/give), você 
também poderá fazer via Zelle 
(zelle@libertyny.org). Qualquer 
dúvida que tiver, procure o Sotiris.

Confira o editorial na próxima página

Maternidade segundo a bíblia: 
por que Deus valoriza tanto a 

maternidade



POR PR. ALOÍSIO CAMPANHA

"Maternidade"... Um ministério su-
blime que Deus concedeu às mulhe-
res, dando a elas a capacidade para 
exercerem este papel e chamado, 
com toda sua singularidade. Deus 
não exige de nós que sejamos mães, 
mas, para aquelas que se dispõem e 
que se submetem a esse chamado, 
Deus se coloca como ajudador.

No livro de "Gênesis" diz: criou 
Deus, pois o homem, a Sua imagem, 
a imagem de Deus o criou, homem 
e mulher, os criou; e Deus os aben-
çoou e lhes disse: sede fecundos, 
multiplicai-vos, e enchei a terra. 
Deus planejou a família, deu ao ho-
mem e à mulher a condição de ge-
rarem filhos. Eva foi a primeira mãe 
da história, a mãe de todos os seres 
humanos. Como mãe, Eva não foi 
perfeita, mas certamente recebeu a 
ajuda e orientação de Deus (o autor 
de toda vida) para ser uma boa mãe, 
que exercesse este ministério com 
toda plenitude. Deus ensinou à Eva 
como ser mãe, e também nos ensina 
a sermos mães segundo seu propó-
sito.

Deus, como arquiteto da família a 
da maternidade, planejou através da 
mulher manifestar todo seu projeto 
de gerar filhos e demonstrar todo 
seu amor, de maneira profunda, ver-
dadeira, revelando Sua essência, Seu 
caráter e Seus planos, de geração em 
geração.

Deus outorgou às mulheres um 
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legado que somente elas podem 
cumprir. Por isso a importância da 
maternidade. Deus concede graça 
às mães com grande oportunida-
de de servi-lo na formação da civi-
lização humana. E quando falamos 
de educar ou criar filhos, nenhuma 
outra influência afeta mais a vida de 
uma criança quanto a mãe. Amoro-
sa e cuidadosa, a mãe cristã reflete a 
seus filhos o caráter de um Deus vivo 
e verdadeiro, que tem planos e pro-
jetos para todo ser humano.

A "mãe" é mais que uma nutridora 
da natureza. Ela é a guardiã, apon-
tada pelos céus para seus filhos. Sua 
influência sobre a vida deles não tem 
limites.

No livro de Timóteo, o Apóstolo 
Paulo afirma que a mulher é salva 
pela "teknogonia". Esta palavra grega 
é traduzida por "geração de filhos", 
ou simplesmente maternidade. Nes-
te caso, o apóstolo Paulo define a 
maternidade como colaboração à 
obra do Criador e, de certo modo, 
um sacerdócio, visto que toda mãe 
é chamada a transmitir, não somente 
a vida física e a educação respecti-
va, mas também a formação moral, 
ética e espiritual. A formação integral 
que todo ser humano necessita para 
se desenvolver como uma pessoa 
íntegra e de boa índole.

Ser mãe deve ser uma das aspi-
rações mais importantes da mulher. 
Trata-se da dignidade da mulher, 
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dada a importância das "mães" na 
sociedade e, aos olhos de Deus.

Com seu olhar de graça e mise-
ricórdia, Deus vê cada mãe como 
sua filha amada. Pela sua disposição 
e entrega à maternidade, Ele a ajuda 
e a ensina a caminhar. Como refe-
rência, cito a história de uma mulher 
que se chamava Agar. Como escrava 
rejeitada, foi abandonada com um 
filho. No livro de Gênesis está regis-
trada a sua história... Deus interveio 
na vida de Agar, se revelou a essa es-
crava como um “Deus que tudo vê”. 
Com sua doce graça, Ele imediata-
mente veio ao seu encontro para su-
prir suas necessidades emergenciais, 
permitindo que Agar experimentasse 
sua presença e provisão.

O legado de Agar constitui um 
pungente testemunho para o cres-
cente número de mulheres sem re-
cursos e desfavorecidas nos dias de 
hoje. Essas mulheres, sob nenhuma 
circunstância, estão fora do cuidado 
atento de Deus. Deus ensinou Agar a 
ter coragem, a ser perseverante, a ter 
esperança e a não desistir. Fazendo-
-a compreender que Ele sempre es-
teve com ela.

Assim como Deus se fez presente 
na vida de Agar, Ele se faz presente 
na vida de cada mãe, pois reconhece 
que a tarefa de ser mãe não é algo 
que se realiza sozinha.

De onde as mães tiram força?
Enquanto Deus sabe tudo sobre 

você (como mulher e como mãe), 
é necessário e importante que você 
priorize momentos consistentes de 
relacionamento e intimidade com 
o Senhor. São momentos em que 
Ele oferece os recursos necessários 
para enfrentarmos as dificuldades, 

obtermos sabedoria para educar os 
nossos filhos com a Graça de Deus 
sobre nossas vidas.

As mães são o maior tesouro de 
uma nação, as melhores auxiliadoras 
de Deus, as mais abençoadas entre 
as mulheres.

A mão que balança o berço, im-
pacta o mundo para a eternidade. 
Deus deseja que as mães deixem 
sua marca no mundo! Isso acontece 
quando ela prepara uma nova gera-
ção que, por sua vez, se levantará e 
continuará em fé. A "mãe" que tem 
um grande Deus e Pai, sempre dei-
xará sua marca para a eternidade, na 
vida de seus filhos.

Deus abençoe!

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Presencial e Virtual 
Domingo, 5:00pm 

 
ESTUDO BÍBLICO

Virtual
Terça-feira e Sexta-feira, 8:00pm 

 
REFLEXÕES

Virtual
Quarta-feira, 8:00pm

CONFIRA AS PROGRAMAÇÕES
NOS LINKS ABAIXO:

facebook.com/LiberdadeNY/live 

youtube.com/LiberdadeNY/live

ATIVIDADES



Culto de louvor e 
adoração ao Senhor

VOCAL
Jocilene Ayres Malas

Monica Malas
Nathaly Pardini 

Pedro Costa
Pollyanna Soares
Simone Araújo

PIANO
Jocilene Ayres Malas

BATERIA
Kevin Chan

VIOLÃO
Antonio Tergilene

SOM
Kevin Chan

Elisângela Alves de Souza

PROJEÇÃO
Anthony Soares

APOIO TÉCNICO
Daniel Siqueira Miao

Nicholas Malas
Sotiris Malas

Palavra de Abertura & Oração | Pr. Valdir Sampaio

Louvor e Adoração ao Senhor através da Música | Grupo Vocal & 
Instrumental e Congregação

FAMÍLIA
FOREVER REIGN

OS QUE CONFIAM NO SENHOR

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos (durante o Cântico) | Congregação

A VITÓRIA

Momento de Oração | Pr. Valdir Sampaio

Boas Vindas e Comunicações | Pr. Valdir Sampaio

Oração Pelos Aniversariantes | | Pr. Aloísio Campanha

Mensagem | Pr. Aloísio Campanha

MÃE, ESTÁ SEMPRE QUEBRANDO RECORDES

Homenagem às Mães | MIAMA Jocilene Ayres Malas

Cantando sobre Nossas Famílias | Grupo Vocal & Instrumental e 
Congregação

Oração & Benção | Pr. Aloísio Campanha

Saída da Mães | Instrumental


