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O que realmente importa! 
Confi ra o editorial do Pr. Estevam 
Fernandes na próxima página



EDITORIAL
por Pr. Estevam Fernandes

O que realmente importa!
A cultura contemporânea está impregnada 
do apelo à grandeza, do estímulo à 
ostentação. Esse pensamento infl uencia 
tanto o nosso modo de conceber a vida, 
como o signifi cado que atribuímos à 
ideia de sucesso e de felicidade. Um 
exemplo dessa verdade é o crescente 
uso, na grande mídia, de expressões como 
super, hiper e mega; constantemente 
somos bombardeados por apelos do tipo: 
“seja um super pai”, “tenha uma hiper 
felicidade”, “realize um mega sonho”.

Por conta dessa lógica dominante, o valor 
das coisas que realmente importam vai 
sendo desprezado. Ações e iniciativas 
aparentemente pequenas começam a 
perder espaço e importância no mundo 
da grandeza. Contudo, são justamente 
elas que embelezam e enriquecem o 
nosso cotidiano, pois refl etem valores e 
sentimentos nobres que possuímos. São 
os pequenos detalhes, e não os grandes 
eventos, que fazem a diferença nos 
relacionamentos e marcam a vida com 
saudáveis recordações.

Não é uma casa grande que faz o lar. Um lar 
é edifi cado com pequenos tijolos afetivos 
que, no dia-a-dia, dão consistência à família 

e revelam as grandezas do coração. Para ser 
feliz, uma esposa não precisa de presentes 
caros, basta-lhe o amor do seu marido, 
sendo esse amor manifesto em um abraço 
carinhoso, num olhar afetivo, e em muitas 
outras ações que a façam sentir-se especial. 
Quando pequenos detalhes como estes 
faltam, a felicidade vai se distanciando, 
especialmente no espaço da família.

O mesmo ocorre com os fi lhos: para serem 
felizes, não precisam de brinquedos caros, 
os quais se revestem, muitas vezes, da 
embalagem da culpa que os pais carregam 
por serem ausentes. Simples gestos de 
amor, carinho e atenção é que, certamente, 
farão toda a diferença em suas vidas. 
Coisas são descartáveis, porém, pequenos 
afetos eternizam momentos raros e geram 
memórias que o coração jamais esquece.

A cultura que valoriza em demasiado a 
grandeza e a ostentação, não atenta para 
o essencial, para o que realmente importa. 
Uma existência sem pequenos detalhes 
afetivos é pobre de valores e de signifi cado. 
Na verdade, contradizendo o que se é visível, 
grande mesmo é tudo aquilo que se eterniza 
no coração como memória de felicidade, 
como saudade que faz a alma sorrir.



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
 -  JUNHO

02 – Neide R. Porfi rio
03 – Karla de Oliveira
04 – Anthony Soares
06 – Casamento: Celsino & Cecilia da Silva
07 – Giovana Gasgodas
08 – Paulo Krummenauer
10 – Eneas Araújo
14 – Maria Ines Caetano A. Pinto
16 – Casamento: Raphael & Rubia Tavares
19 – Aroldo Araujo
21 – Celsino da Silva
26 – Casamento: Marco & Neide Porfi rio



BAIXO
Pollyanna Soares

BATERIA
Nicholas Malas

SOM
Elisangela Souza
Kevin Chan
Sotiris Malas

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

PIANO
MIAMA Jocilene Ayres Malas

VIOLÃO
Antonio Tergilene
Kevin Chan

PROJEÇÃO
Anthony Soares

APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas

TRADUÇÃO
Pollyanna Soares

Vídeo Inicial - MIAMA & Multimídia

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

TU ÉS SANTO/YOU ARE HOLY
TOMA O TEU LUGAR

RENDIDO ESTOU
OS SONHOS DE DEUS

EU CUIDO DE TI

Momento de Intercessão - Neide Fernandes

Boas-Vindas & Comunicações - Pr. Aloísio Campanha & Multimídia

Mensagem - Pr. Estevam Fernandes

Louvando ao Senhor com Nossas Vidas - Vocal & Instrumental e Congregação

OH, VIVE EM MIM, CONSOLADOR! - 213 HCC

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Congregação

Palavras Finais - Pr. Aloísio Campanha

Oração & Benção - Pr. Aloísio Campanha

Música Final - Instrumental

f

Culto de Louvor
e Adoração


