
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO 
Dia 05 – Casamento Pr. Aloisio e Selma 
Dia 06 – Casamento Sotiris e Jocilene  
Dia 13 – Dia das Mães 
Dia 17 – Maria Eugenia de Oliveira (Bia) 
Dia 19 – Alberto Siqueira 
Dia 23 – Anita dos Santos 
Dia 25 – Nicholas Malas 

QUERIDO VISITANTE 
Damos as boas-vindas a todos os que nos visitam e cultuam hoje conosco. 

Desejamos que se sintam bem e abençoados por Deus em nossas atividades! 

                             ESCALA DE SERVIÇO 
 
      Domingo                 Hoje                              Próximo 
 
Dirigente do Culto           Pr. Aloísio Campanha               Pr. Aloísio Campanha 
Som                                  Kevin Siqueira                         Kevin  Chan 
Projeção                Anthony Soares                       Anthony Soares 
Recepção           João R. Soares                         João R. Soares           
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 8) Tome decisões (e saiba que poderá falhar): um homem de verdade aceita e entende 
o poder de escolha que ele tem em sua vida. Ele decide que portas abrir e quais fechar e se 
tomou algum caminho errado, é humilde o bastante para assumir que errou e refaz sua trilha 
de cabeça erguida.  
9)Saiba expressar o que sente: não há vergonha nenhuma em colocar para fora o que 
realmente está guardado no seu peito. Seja em um relacionamento amoroso ou até mesmo 
em certos graus de amizade profunda (com outros homens, inclusive), ter a segurança de 
expressar seus sentimentos não fere a sua masculinidade. Pelo contrário, mostra que você 
realmente sabe quem você é.  
10) Seja você mesmo e questione sempre: homens de verdade não precisam seguir 
multidões e nem devem buscar aprovação o tempo todo. Na verdade, eles se aceitam e 
sempre revisitam sua maneira de ser, buscando mudar. Com isso, não aceitam verdades 
dadas de graça, questionam fórmulas prontas, dispensam explicações e abraçam a 
ambigüidade. Ou seja, homens de verdade não se importam com o que é ser um homem de 
verdade.  
Deus o abençoe e que, nós os homens, possamos ser homens de verdade, principalmente 
segundo a graça de Deus. 
Forte abraço, 
                                                                                        Pr. Aloísio Campanha 

 
 

 
 

 
 
 

     
 
 
 

 
 
 

 
 
 

10 coisas que podem lhe tornar um homem de verdade 

Li essa reportagem no Terra.com e achei interessante para compartilhar dentro do assunto 
que meditaremos neste domingo à luz da Bílbia. Sei que não é tudo, mas a proposta é de que 
nós devemos reter o que é bom e estarmos abertos ao que precisa ser mudado. Então leia e 
medite no que voce esta lendo. 
1) Saiba falar: você não precisa declamar as coisas como um refugo do século XVIII, mas 
se seu vocabulário se restringe a "mano", "certo", "só" ou a famosa frase atribuída aos 
cariocas que não leva consoante, "ih, ó o auê aí, ô", então você vai ter problemas sérios. Isso 
porque uma retórica errada, vai levar você a não conseguir se expressar direito ou ser muito 
mal-compreendido.  
2) Mantenha-se informado: existem várias coisas acontecendo no mundo além do 
campeonato brasileiro. Saiba um pouco mais desses eventos, pesquise, leia ou se morre de 
preguiça de acompanhar letrinhas com os olhos, pelo menos, assista algum noticiário na TV. 
E, por favor, prestando atenção.  
3) Pratique alguma atividade física: você não precisa ser halterofilista ou rato de 
academia, mas cuidar do corpo é algo obrigatório hoje em dia com essa vida estressante nos 
escritórios. Acredite no fato que quando você tem uma máquina bem desenvolvida sua 
performance no trabalho, no lazer e principalmente na cama fica muito melhor.  
4) Saiba beber: bebida alcoólica e homens têm uma relação amorosa desde os tempos 
antigos das tavernas e saloons e seguramente ninguém pedia algo que vinha com enfeitinhos 
no copo. Atente-se, porém na quantidade que vai ingerir, porque macho que é macho não cai 
de bêbado (nem leva multa por causa disso). E, em tempo, saiba preparar pelo menos um 
drinque decentemente.  
5) Tenha um aperto de mão forte: não dá para segurar a mão de ninguém com os dedos 
moles. Isso passa uma sensação totalmente desagradável ao interlocutor. Tenha presença e 
marque seu território.  
6) Olhe nos olhos: tai algo que acompanha o aperto de mão. Um homem de verdade não 
desvia o olhar ou baixa os olhos quando está conversando com os outros. Mesmo porque isso 
equivaleria ao cachorro que coloca o rabo entre as pernas. Mostre que você não tem nada a 
esconder. 
 7) Saiba como tratar uma mulher: ou seja, tenha muito respeito. Seja atencioso, gentil, 
cavalheiro, sempre disposto a pagar a conta e não a enxergue como frágil e inferior. Se ela 
for feminista demais, acha cavalheirismo algo ultrapassado e se ofende quando você tenta ter 
um gesto gentil, então fuja, porque um homem de verdade precisa mesmo é de uma mulher 
de verdade. 
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“Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há 
liberdade.”   2 Coríntios 3:17 

ATIVIDADES PERMANENTES 
 

Escola Bíblica Dominical – 05:00 pm 
Momento de Oração – 06:15 pm 
Culto Dominical – 07:00 pm 
Culto de Oração e Estudo Bíblico– Quarta-feira 7:30 pm 
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês 
 
 
 



CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO 

O REENCONTRO DA FAMÍLIA DE DEUS 
 

Música Inicial                                                                              Piano 
Oração                                                                Pr. Aloísio Campanha 
Hino Congregacional                                          Vocal e Congregação 
 

Lar Feliz Nós Vamos Ser - 592 HCC 
 

Boas-Vindas e Comunhão                   Pr. Aloísio Campanha 
Hino Congregacional                                          Vocal e Congregação 
 

Se Houver Amor  - 596 HCC 
 

A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA OBRA DE DEUS 
 

Dedicação de Dízimos e Ofertas                              Pr. Aloísio Campanha           
Hino Congregacional                               Vocal e Congregação 
 

Chuvas De Bençãos - 337 HCC 
 

Oração de Dedicação e Gratidão                          Alberto Siqueira 
 

LOUVANDO E ADORANDO COMO FAMÍLIA DE DEUS 
 

Cânticos                  Liber NY Worship&Praise Team 
 

Faz-Me Um Servo/Make Me A Servant 
Vinho Novo 

 
APRENDENDO COMO SER UMA FAMÍLIA AOS OLHOS DE DEUS 

 
Mensagem               Pr. Aloísio Campanha 
 

10 coisas que podem lhe tornar um homem de verdade 
 

Cântico                                      Liber NY Worship&Praise 
 

Renova-me, Senhor Jesus 
 

DESPEDINDO A FAMÍLIA DE DEUS 
 

Palavra Pastoral e Avisos                                      Pr. Aloísio Campanha 
Oração Final e Benção                                          Pr. Aloísio Campanha 
Música Final                                                                               Piano 
  
 
 
 

COMUNICAÇÕES 

Faça da Oração um Hábito 

Segunda-feira - Pr Aloisio Campanha nosso pastor, 
sua família e seu Ministério 

 Terça-feira - Pela diretoria da nossa igreja 
Quarta-feira - Pelo Ministério de Música, 

REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA – 7:30pm   
Quinta-feira – Pelas famílias de nossa igreja e 

Ministério de Finanças 
Sexta-feira – Pelo Ministério de Mulheres. Pelos nossos visitantes. Ore, 

converse, comunique-se  com os que nos visitam. 
Sábado -  Pelos enfermos – José Machado -Pelo Ministério de Artes 

Culinárias. 
 Domingo – Pela unidade da Igreja. Pelo Ministério de Oração. 

Oremos pela saude do Pr. Eli Fernandes de Oliveira 

 REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA – 6:15PM 

 
EBD 

 Voce que quer intender um pouco mais sobre o que 
a Bíblia nos fala através de suas palavras, meditar e 
como por em prática em nossa vida diária, não deixe 

de participar da Escola Bíblica Dominical todos os 
domingos às 5:00PM.  

 

   
 Pensando em Família   

Temos tido a oportunidade de durante algumas semanas  estarmos 
ouvindo  mensagens que nos levam a pensar, 

tratar e mudar algo que tem atrapalhado o 
nosso relacionamento familiar.  

Ajudaria muito mais a nossa família se todos 
os membros estivessem presente ao culto. 
Que tal voce procurar trazer todos de sua 

casa e deixar a chave na recepção  da Igreja 
durante toda a Série de Mensagem que o Pr. 

estará trazendo para nós, Famílias da Liberdade!!! 
Venha, participe conosco. 

 
 


