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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 confi rmar 
sua presença e de sua família até o dia: 18-05 (do-
mingo). Temos que ter o número exato de pessoas 

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 sufi cientes.

3) Se precisar de uma carona, procure o 
Raphael e ele vai providenciar uma maneira para 
você chegar lá.
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mais inseguros somos, mais tentamos controlar 
as coisas. Nós tentamos ter a última palavra em 
um relacionamento. Nós procuramos dominar.

Então, de onde você tira coragem de dar o 
primeiro passo para se conectar com alguém e 
ir para um nível mais profundo de intimidade?

Você a obtém do Espírito de Deus em 
sua vida. A Bíblia diz: “Porque o Espíri-
to Santo, dom de Deus, não quer que 
você tenha medo das pessoas, mas 
seja sábio e forte, e ame-as e desfru-
te de estar com elas” (2 Timóteo 1: 7). NLH

Como você sabe quando está cheio do Es-
pírito de Deus? Você é mais corajoso em seus 
relacionamentos. Você ama as pessoas. Você 
gosta de estar com elas. Você não tem medo de-
las, porque o Espírito de Deus está em sua vida. 
A Bíblia diz que “Deus é amor” e “O amor 
expulsa todo o medo”. Quanto mais de Deus 
você tem em sua vida, menos medo você terá.

Qual relacionamento em sua vida precisa ir 
mais fundo? Ore e peça a Deus a coragem de dar 
o primeiro passo rumo ao crescimento com essa 
pessoa hoje.

Que evidência do trabalho do Espírito Santo 
você vê em seu relacionamento?

Que novo hábito poderia ajudá-lo a se apro-
ximar de Jesus?

Lembremos: “o amor lança fora todo o 
medo”. Amemos, pois.

Abraço forte.

“Porque Deus não nos deu um espí-
rito de covardia (medo), mas de poder, 
de amor e de moderação” (2 Timóteo 1: 7).

Se você deseja se conectar com alguém, pre-
cisa estar disposto a dar o primeiro passo. Isso 
geralmente requer coragem. Por quê? Porque é o 
medo que desconecta os seres humanos. Quan-
do estamos cheios de medo e ansiedade, não nos 
aproximamos dos outros. Na verdade, nós recua-
mos. Temos medo de sermos rejeitados, manipu-
lados, vulnerados, feridos, usados. Todos esses 
medos nos fazem fi car desconectados na vida.

Esse medo é tão antigo quanto a própria hu-
manidade. Quando Adão e Eva pecaram e Deus 
veio à procura de Adão, Adão disse: “Eu estava 
com medo e me escondi”. As pessoas têm 
feito isso desde então. Estamos com medo, 
então nos escondemos. Nós escondemos nos-
so verdadeiro eu. Não permitimos que as pes-
soas saibam como realmente somos, porque, 
se fi zermos isso e elas não gostarem de nós, 
enfrentaremos rejeição. E então nós fi ngimos.

O medo faz três coisas terríveis aos rela-
cionamentos:

O MEDO NOS FAZ DEFENSIVOS. Quan-
do as pessoas apontam fraquezas, nós retalia-
mos e nos defendemos.

O MEDO NOS MANTÉM DIS-
TANTES. Não permitimos que as pesso-
as cheguem perto de nós. Nós nos retira-
mos. Nós escondemos nossas emoções.

O MEDO NOS FAZ EXIGENTES. Quanto 
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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
 -  MAIO

05 - Sotires Malas
05 - Casamento: Pr. Aloisio & Selma Campanha
06 - Janileide Miao (Jani)
06 - Casamento: Sotiris & Jocilene Malas
11 - James T. Wheaton
19 - Maria Eugenia de Oliveira (Bia) 
23 - Anita dos Santos
24 - Nalziria Souza Garcia
25 - Nicholas Malas
26 - Lucas Moreira
28 - Casamento: Anderson & Princesa dos Santos
31 - Rivadavia Filho



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
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

A DEUS DEMOS GLÓRIA - 228 HCC
QUÃO FORMOSO ÉS

SEJA ENGRANDECIDO

Momento de Intercessão - Pr. Aloísio Campanha
Boas-Vindas & Comunicações - Pr. Aloísio Campanha

Mensagem - Pr. Aloísio Campanha
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

OFERTA DE AMOR

Palavras Finais - Pr. Aloísio Campanha
Oração e Bênção - Pr. Aloísio Campanha

Música Final - Instrumental

f

Culto de Louvor
e Adoração


