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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 
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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 sufi cientes.

3) Se precisar de uma carona, procure o 
Raphael e ele vai providenciar uma maneira para 
você chegar lá.

Editorial continua na próxima página

Por 289 vezes ou mais, a palavra mãe ou mães, 
aparece na Bíblia tanto no Antigo quanto no Novo 
Testamento. As mães devem ser honradas por serem 
mães. Às vezes as coisas, práticas e conselhos que 
as mães nos dão parecem não fazer sentido, mas lá 
na frente entendemos o signifi cado dessas palavras. 
Mas, na Bíblia, temos histórias magnífi cas de mães 
que foram exemplo em tudo para vossos fi lhos e que 
transformaram a vida deles, assim como isso infl uen-
cia nossa vida hoje também.

Dia das Mães



tiveram mães dispostas a pagar o preço. Mães 
que, com seu cheiro de amor, de graça, trans-
formam o ambiente. Cheiros onde a emoção é 
transformada, ajustada, equilibrada, onde a sua 
presença faz a diferença. Onde elas chegam, o 
ambiente é transformado pelo carinho e com-
preensão. Por isso que mães geram, além desse 
cheiro saudável, cheiros saudáveis nos outros 
também. Porque além de progenitoras, elas per-
petuam essa eternidade na vida do outro. 

Talvez um dos papéis mais preponderantes 
da mulher, destacados na Bíblia, seja o de Mãe. 
Os outros papéis são igualmente reconhecidos, 
mas esse papel é algo considerável e importan-
te, no qual essa função transforma vidas em vi-
das que vão produzir cheiros também. Porém, é 
extremamente gratifi cante para a mãe ver o fi lho 
que ela amamentou, crescido, criado, formado, 
bem encaminhado na vida. Mas sobretudo hon-
rando essa mãe. É honroso para uma mãe, ver 
em seus fi lhos, as suas próprias virtudes.

Hoje, via de regra, quem é boa fi lha, é boa 
mãe porque projeta simplesmente esse cheiro. 
Há também casos onde a vida foi cruel, onde 
foram abandonadas as crianças, mas decidiram 
pelo cheiro de alguém que chegou perto e fez a di-
ferença, projetar isso e reescrever a sua história.

Então nós, como fi lhos, somos privilegiados 
de ter ao nosso lado nos momentos mais difíceis 
alguém que educa, corrige, forma, protege, con-
sola, anima todo esse investimento através do 
cheiro dela, o cheiro que faz diferença para cada 
um de nós. O cheiro que alimenta o corpo, mas 
principalmente alimenta a nossa alma. Nos con-
cedendo valores que são imprescindíveis para a 
nossa vida. 

Feliz Dia das Mães! 
Forte abraço, que Deus nos abençoe.

Perdi minha mãe quando iniciei meu minis-
tério na Liberdade de NY. Foi um momento difícil 
para mim; queria que minha mãe estivesse na 
minha posse. Parece que faltava o chão, porque 
toda vez que chegava perto da minha mãe, era 
referência, segurança, era o cheiro dela que fa-
zia diferença para mim. 

Então, já que hoje estamos celebrando o 
Dia das Mães, quero conversar um pouco sobre 
esse cheiro de mãe. O cheiro que, além do peito 
que nos alimentou por vários anos, alimentou 
também a nossa alma, com emoções saudá-
veis, com carinho, com consolo, com correção; 
a presença da mãe faz diferença na nossa vida. 
Porque mãe, além de geradora é consoladora. 
Quantas vezes nós não queríamos a presença de 
mais ninguém a não ser da mãe? Quantas ve-
zes, quando ninguém mais acreditava na gente, 
era a mãe que estava disposta a estar ao nosso 
lado para nos ajudar a reescrever a nossa histó-
ria, para nos ajudar a continuar, para olhar para 
aquela situação e dar um novo rumo àquilo que 
estava nos impedindo. 

Por isso, o amor de Deus está exemplifi cado 
no amor de mãe. Se comparam porque só mãe 
que acredita no fi lho, só mãe que não joga o fi lho 
na lata de lixo, só mãe que continua disposta a 
andar a segunda milha muitas vezes com a gen-
te. Tanto é que quando algo acontece na nossa 
vida, pelo menos na minha, a primeira palavra 
que vinha, era mãe. Machucado, numa situação 
difícil, uma decisão a ser tomada, a abertura do 
coração se dava mais com a mãe. E eu acredito 
que é assim com a maioria das pessoas tam-
bém. Não que o pai não tenha uma importância 
signifi cativa na nossa vida. Mas mãe é compre-
ensiva, prestativa e transcende tudo aquilo que 
as pessoas podem dizer como não. Por isso que 
hoje nós vemos as famílias estruturadas porque 
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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



Celebrando o
Dia das Mães

BAIXO
Pollyanna Soares

BATERIA
Kevin Chan

SOM
Elisângela Souza
Kevin Chan
Sotiris Malas

VOCAL (ordem alfabética)
Jocilene Ayres Malas
Marina Moreira
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
Louvando & Adorando ao Senhor com Canções, Orações e Palavra

Grupo Vocal & Instrumental e Congregação
FICO FELIZ

COMO É BOM ESTARMOS AQUI
COMO É DOCE A COMUNHÃO

BENDITO SEJA DEUS
QUÃO GRANDE É O MEU DEUS

Boas-Vindas & Comunicações - Pr. Aloísio Campanha
Óleos & Aromas - MIAMA Jocilene Ayres Malas

Mensagem - Pr. Aloísio Campanha
Mensagem Musical - Monica Malas - solista

A MOTHER’S LOVE - By Jim Brickman
Momento de Intercessão – Mães e Filhos - Congregação

Dedicação de Ofertas e Presentes - Congregação
Palavras Finais - Pr. Aloísio Campanha

Oração e Bênção - Pr. Aloísio Campanha
Música Final - Instrumental
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