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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



atenção. Você nunca conhecerá a Deus intima-
mente se tudo o que fizer for para os cultos da 
igreja. Você precisa ler a Palavra de Deus e per-
guntar a Ele: “Deus, há alguma coisa que você 
queira dizer para mim?” Você não precisa usar 
frases ou palavras bonitas. Apenas fale com ele 
autenticamente. E então escute!

A Bíblia diz isso: “Quando você vem 
diante de Deus, não transforme isso em 
uma produção teatral. . . Encontre um lugar 
tranquilo e isolado para não se sentir ten-
tado a representar um personagem diante 
de Deus. Basta estar lá da maneira mais 
simples e honesta possível. O foco mudará 
de você para Deus, e você começará a sen-
tir sua graça”. (Mateus 6: 5-6 A Mensagem)

Diminua a velocidade hoje, concentre-se 
em Deus e ouça enquanto Ele fala com você so-
bre sua graça.

Quais são as distrações que o impedem de 
estar ainda diante de Deus? Como você pode li-
mitar essas distrações?

Por que às vezes é mais fácil ou mais agra-
dável passar tempo com nossos amigos do que 
com Deus? O que entendemos errado sobre 
Deus quando nos sentimos assim?

Às vezes complicamos demais nosso tempo 
de silêncio com Deus. Que tipo de coisas você 
pode fazer para desacelerar e dedicar um tempo 
de qualidade ao Senhor?

Forte abraço,

Pr. Aloisio Campanha

A amizade com Deus é reservada para 
aqueles que o reverenciam. Só com eles 
compartilha os segredos de suas promes-
sas”. (Salmo 25:14, NLH)

Se você quer construir um relacionamento 
profundo com Deus, você tem que desacelerar 
e ficar quieto.

A amizade com Deus é como qualquer ou-
tra amizade - você tem que arranjar tempo para 
isso. Se você não tem tempo para seus amigos 
humanos, eles não são seus amigos. Você faz 
tempo para seus amigos. E se Deus vai ser seu 
melhor amigo, você tem que dar o seu melhor 
tempo para Ele.

A Bíblia diz: “Fique em silêncio e saiba 
que eu sou Deus” . (Salmos 46:10)

Você precisa ter um tempo quieto diário 
com Deus. Você precisa ficar quieto para poder 
conhecê-lo melhor.

O Salmo 25:14 diz: “A amizade com Deus 
é reservada para aqueles que o reveren-
ciam. Só com eles compartilha os segre-
dos de suas promessas”. (NLH)

Muitas pessoas não conhecem a Deus. Elas 
não experimentaram o amor de Deus. Elas não 
sabem por que Ele faz o que faz. No entanto, a 
Bíblia diz que a amizade com Deus é reservada 
para aqueles que o reverenciam - em outras 
palavras, aqueles que desaceleram e passam 
tempo com ele.

O que seria uma amizade se você nunca in-
vestisse seu tempo nela? Amizades precisam de 
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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 (guest musician)
Douglas Parreira

PROJEÇÃO
Anthony Soares

APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas

TRADUÇÃO
Stephanie Wheaton
Pollyanna Soares

Vídeo Inicial - MIAMA & Multimídia

Momento de Orações de Confissão - Congregação

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

HOSANA
ATOS 2

SONDA-ME, USA-ME

Momento de Intercessão - Pr. Aloísio Campanha

Boas-Vindas e Comunicações - Pr. Aloísio Campanha

Mensagem - Pr. Ney Ladeia

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos
Congregação

Cantando de Nossa Alegria em Servir ao Senhor
Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

RENDIDO ESTOU

Palavras Finais & Bênção - Pr. Aloísio Campanha

Música Final - Instrumental
f

Culto de Louvor
e Adoração


