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MIAMA - CAPACITAÇÃO
AULAS DE VIOLÃO – TURMA II:
Aulas aos domingos às 2:30pm. Para mais 
informações, procure SIMONE ou ELISÂNGELA. 

MIAMA – MOVIE NIGHT & INSIGHT:
Em breve, estaremos reativando nossas noi-
tes de fi lmes e conversas, discutindo assuntos 
atuais e que nos farão crescer como cida-
dãos do Reino e de nossa comunidade. 
Para mais informações, procure  RAPHAEL e 
RÚBIA e... fi quem ligados nos avisos.

MIAMA – TEATRO:
Se você quiser participar da EQUIPE DE 
TEATRO, quer seja como  ATOR, TÉCNICO ou 
BACKSTAGE CREW, procure a ELISÂNGELA. 
Ensaios após o culto.

MIAMA – LIBERTY CHOIR:
Em breve, informaremos sobre a CANTATA DE 
PÁSCOA! Aguardem!

CLASSE PARA CRIANÇAS:
A irmã ROBERTA, está ministrando aulas para 
crianças de 4 a 12 anos, durante a mensagem 
aos domingos. Se você quiser ser um Profes-
sor-Auxiliar e voluntariar-se para ajudá-la, 
procure-a ainda hoje.
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A mulher internacional do dia a dia
No dia 8 de março comemora-se o Dia 

Internacional da Mulher, uma data que mar-
ca os avanços obtidos pelas mulheres na 
sociedade, e principalmente, nos lembra 
que ainda temos que caminhar muito para 
que tenhamos de fato uma igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres.

As redes sociais certamente estiveram 
repletas de homenagens (mais do que mere-

cidas) às mulheres da nossa vida. Por isso, apesar 
de ser uma data dedicada especialmente às mu-
lheres, vou fazer uso dela para fazer uma refl exão 
voltada para os homens.

Em minha opinião, o melhor presente que as 
mulheres gostariam de ganhar é que os homens 
as tratassem sempre com o respeito devido e, 
mais do que isso, sentissem que podem contar de 
verdade com os homens que estão ao lado delas.



A mulher internacional do dia a dia

estuprada a cada 11 minutos, totalizando 50 
mil ocorrências por ano. No entanto, estima-
se que apenas 10% dessas agressões sex-
uais sejam relatadas às autoridades, ou seja, 
esse número deve chegar próximo a 500 mil 
estupros anuais. E quer saber o mais bizarro? 
Pesquisa recente do Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública aponta que 30% dos brasilei-
ros culpam as mulheres pela violência sexual 
sofrida.

E dentro da casa da gente, o que podem-
os fazer? Será que estamos compartilhando 
de verdade as tarefas da casa com nossas 
mulheres, os cuidados com os nossos fi lhos? 
Não estou falando de lavar uma loucinha de 
vez em quando ou levar o fi lho na escola no 
dia em que você está de folga. Quando a gen-
te fala que “dá uma mãozinha”, está assum-
indo que são elas que têm que fazer tudo. Os 
homens trabalharam duro, mas as mulheres 
não fi cam atrás. Não é justo deixar tudo na 
mão delas.

Tenho certeza que algumas mulheres 
gostaram das fl ores, dos chocolates e até dos 
milhares de posts que deixamos nas redes 
sociais para registrar este Dia Internacional 
da Mulher, mas se a gente quiser realmente 
fazer nossas mulheres felizes, não somente 
no dia 8 de Março, mas durante o ano inteiro, 
talvez possamos fazer muito mais.

Olhe para o lado e veja a quantidade de 
mulheres que você conhece que fi caram grávi-
das e foram abandonadas pelos pais das cri-
anças. Quantas mulheres separadas precisam 
se desdobrar para criarem sozinhas seus fi lhos 
após a separação dos seus maridos? Sem con-
tar aqueles que acham que pagando uma pen-
são para os fi lhos, já estão fazendo sua parte. 
Gente que visita um fi lho uma vez por mês, 
gente que não faz nem isso, que sumiu mesmo.

Tenho um caso na família de um tipo 
que teve a coragem de vender as fl ores e os 
presentes que o fi lho tinha recebido no hos-
pital. Conheço um outro cidadão que mandou 
a esposa para casa dos pais porque o bebê 
chorava muito e ele tinha que trabalhar no dia 
seguinte. Acredite se quiser. Você conhece 
alguma mulher que faria isso? Pode ser, mas 
acho que seria uma exceção enorme…

Se você acha que essa coisa de homem 
não respeitar uma mulher é bobagem, abra o 
jornal, ligue a televisão, navegue pela internet 
e veja como é assombroso o número de mul-
heres que são assediadas no transporte públi-
co, mulheres que apanham dos seus maridos, 
às vezes dos próprios fi lhos. Isso é um hor-
ror, e ainda acontece em pleno século XXI.

Apenas para citar um exemplo, no Brasil 
a estimativa ofi cial é de que uma mulher é 
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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
 -  MARÇO

03 - Clara Costa Giannet de Sa
11 - Pr. Valdir Sampaio
12 - Stephanie R. Porfi rio
16 - Luciane Miniham
17 - Casamento: Joao Rubens e Jerusa Soares
17 - Casamento: Kevin & Meyre Ellen Siqueira
18 - Jerusa Soares Pinto
20 - Simone Salgado
31 - Casamento: Adimilson & Neide dos Santos



BAIXO
Pollyanna Soares

BATERIA
Kevin Chan

SOM
Kevin Chan
Sotiris Malas

VOCAL (ordem alfabética)
Celsino Correia da Silva
Jocilene Ayres Malas
Monica Malas
Simone Salgado

PIANO / LÍDER
Jocilene Ayres Malas

GUITARRA
Douglas Parreira

PROJEÇÃO
Anthony Soares

APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas

TRADUÇÃO
Stephanie Wheaton
Pollyanna Soares

Vídeo Inicial - MIAMA & Multimídia

Louvando & Adorando ao Senhor com Canções Escritas por Mulheres 
Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

ATOS 2
ALIANÇA

DECLARAMOS
PODER DA ORAÇÃO

Momento de Intercessão pelas Mulheres da LiberNY - Pr. Aloísio Campanha

Boas-Vindas - Pr. Aloísio Campanha

Comunicações - MIAMA & Multimídia

Mensagem - Pr. Aloísio Campanha

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Congregação

Música Oficial da Campanha de Missões Mundiais - Multimídia

FAÇA A TERRA SE ALEGRAR

Palavras Finais & Benção - Pr. Aloísio Campanha

Música Final - Instrumental
f

Culto de Louvor
e Adoração


