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MEMORIAL DAY WEEKEND
Abençoados, estamos planejando desde já 
nosso Memorial Day Weekend na Pensylva-
nia e esse ano será na casa do Pastor e Sel-
ma, na Sexta-feira à noite (24 de maio). 
Ficaremos lá a maior parte do: Sábado (25-05).  
 
Vamos ter aquele churrasco maravilhoso, brinca-
deiras, comunhão e um monte de outras surpresas!  
Mas para isso acontecer vamos precisar: 
 
1) Procure Raphael ou Serginho para confirmar 
sua presença e de sua família até o dia: 18-05 (do-
mingo). Temos que ter o número exato de pessoas 
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para saber o quanto precisaremos arrecadar de 
cada um para comprarmos tudo que precisamos: 
(carne para o churrasco etc). 

valor a ser estipulado de acordo com 
o número de pessoas que teremos.  
 
2) Adquira um “sleeping bag” (saco de dormir).  
Os homens dormirão no basement e as mulheres 
em cima, pois não temos camas suficientes.

 
3) Se precisar de uma carona, procure o 
Raphael e ele vai providenciar uma maneira para 
você chegar lá.

Confira o Editorial na próxima página



Santo e a manutenção de uma vida de paz, alegria 
e esperança passa muito por nós na maneira que 
escolhermos viver, ou seja, de trazer à memória 
a esperança ou viver uma vida que mais parece o 
inferno, mesmo que estejamos dentro da igreja.

Quando nos tornamos um tipo de gente que 
é um referencial da verdade, somos cooperado-
res da propagação dessa verdade. É um grande 
privilégio quando nos tornamos parceiros de 
Deus em uma proposta de vida que vale a pena 
ser vivida. Nessa proposta, de sermos coopera-
dores de Deus, é somente seguirmos o que pre-
cisa ser feito, ou seja: sermos acolhedores, ami-
gos, fiéis, conciliadores, verdadeiros e simples.

Seja qual for o ambiente em que você e eu 
estejamos inseridos, saiba que tem gente que 
está esperando uma palavra amiga, um abraço, 
um beijo, uma atitude que é diferente e faz di-
ferença.

Deus tem um plano para o mundo e nos 
convida a sermos parceiros d´Ele na propagação 
deste plano. É um privilégio muito grande poder 
participar e trazer os nomes, mesmo aqueles que 
nos marcaram negativamente, à Sua presença 
para que eles também possam ter na mente 
aquilo que lhes dá um futuro e uma esperança. 
Por isso, é importante sermos um tipo de gente 
que vive aquilo que acreditamos e pregamos.

Que Ele mesmo nos conduza neste privilégio.

Forte abraço, Pr. Aloísio.

“Portanto, devemos acolher esses ir-
mãos, para nos tornarmos cooperadores 
da verdade” 3 João:8

Talvez você já trouxe à memória o nome de 
alguém que foi importante em sua formação. 
Seja essa formação física, emocional, acadêmi-
ca ou espiritual, esse nome serve como referên-
cia, como alguém que trouxe um novo rumo e 
oportunidade à sua vida.

Por outro lado, talvez existam outros nomes 
que você não gosta muito de lembrar porque traz 
recordações que não são saudáveis e que mar-
caram, dentro do seu modo de ver, a sua vida 
profundamente.

A Bíblia nos orienta a trazer “à memória o 
que nos traz futuro e esperança” (Lamenta-
ções 3:21). Também nos recomenda a “pensar 
nas coisas que são do alto” (Col 3:1) e a gran-
de pergunta que podemos fazer a nós mesmos é: 
por que gastamos tanta energia com aquilo que 
não nos faz sentir bem?

A conversão de uma pessoa é um trabalho-
do Espírito Santo. Conversão é quando uma 

pessoa é arrancada das garras do inferno. 
A grande dificulda-

de de hoje é tirar 
o inferno de den-

tro das pesso-
as. A conver-

são é obra 
do Espírito 
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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

AGENDA
DE ORAÇÃO

Visitantes
Nos alegramos com a sua visita! 

Volte sempre, pois a alegria será bem maior.

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
 -  ABRIL

01 - Consagração ao Ministério pastoral 
        Pr. Aloisio Campanha
12 - Paulo Pinho
12 - Denise dos Santos
15 - Beatriz Moreira
19 - Pr. Aloisio Campanha
20 - Neide dos Santos
23 - Elaine Soares
26 - Maria de Fatima Lacerda



BAIXO
Pollyanna Soares

BATERIA
Kevin Chan

SOM
Elisângela Souza
Kevin Chan
Sotiris Malas

VOCAL (ordem alfabética)
Jocilene Ayres Malas
Monica Malas
Simone Salgado

PIANO / LÍDER
Jocilene Ayres Malas

VIOLÃO
Antonio Tergilene (guest musician)
Douglas Parreira

PROJEÇÃO
Anthony Soares

APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas

TRADUÇÃO
Stephanie Wheaton
Pollyanna Soares

Vídeo Inicial - MIAMA & Multimídia

Louvando & Adorando ao Senhor com Canções, Orações e Palavra 
Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

LOVE SO GREAT
RENDIDO ESTOU

OS SONHOS DE DEUS
EU CUIDO DE TI

Momento de Intercessão - Pr. Aloísio Campanha

Boas-Vindas e Comunicações - Pr. Aloísio Campanha

Mensagem - Pr. Aloísio Campanha

Cantando sobre a Segunda Vinda de Jesus
Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

TUDO ENTREGAREI – 295 HCC (1ª estrofe) Português/ Español/ English

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Congregação

Palavras Finais - Pr. Aloísio Campanha

Oração e Bênção - Pr. Aloísio Campanha

Música Final - Instrumental
f

Culto de Louvor
e Adoração


