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A Mordomia do Corpo

FATHER’S DAY SUMMER PARTY

No próximo domingo, 16 de junho, coloque um 
confortável “Summer Party Outfi t” (só não vale 
swimming suit), traga uma toalha e, se tiver, 
uma cadeira de praia. Estaremos agradecendo 
a Deus pelos PAIS da LiberNY e todos os Pais 
de nossa comunidade, de uma maneira alegre e 
descontraída. PARTICIPE!

O nosso corpo é magnífi co em todos os as-
pectos. Ele é mais complexo do que qualquer 
máquina que o homem possa conceber. Nosso 
corpo não é produto de uma evolução nem mes-
mo de uma mera adaptação ao meio. Ele foi pla-
nejado e criado pela mente infi nitamente sábia 
de Deus. Destacamos alguns pontos importan-
tes sobre o nosso corpo:

1. O nosso corpo foi criado por Deus (Gn 
1.26.27) – O nosso corpo foi criado por Deus e re-
fl ete a glória de Deus (Gn 1.26- 27; Gn 2.7). O Dr. 
Marshall Nirenberg, Prêmio Nobel de Biologia, 
diz que há em nosso corpo 60 trilhões de células 
vivas e que em cada uma delas há 1,7m de DNA. 

Se esticarmos a fi ta DNA do nosso corpo, tere-
mos 102 trilhões de metros, ou seja, 102 bilhões 
de quilômetros de fi ta de DNA, na qual estão 
gravados e computadorizados todos os nossos 
dados genéticos, como a cor da nossa pele e o 
nosso temperamento. O Dr. Lewis diz que po-
deríamos empacotar na cabeça de um alfi nete 
todos os dados genéticos de todos os mais de 6 
bilhões de habitantes do Planeta. Obviamente, 
códigos de vida não se originam do caos nem do 
acaso. Somos a obra-prima de Deus (Ef 2.10). Ele 
nos criou e nos formou de forma assombrosa-
mente maravilhosa e nos entreteceu no ventre 
de nossa mãe (Sl 139.13-16). Editorial continua

na próxima página
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A Mordomia do Corpo
3.19; 5.18). Nosso corpo é o Santo dos Santos 
onde a glória de Deus se manifesta. O apóstolo 
Paulo diz que somos santuários do Espírito e que 
Deus habita em nós (1Co 6.19). Assim como o ta-
bernáculo era um símbolo da igreja, e a arca era 
um símbolo de Cristo, assim também por onde 
andarmos levaremos conosco a gloriosa presen-
ça de Cristo, pois Ele habita em nós (Cl 1.27). 
Duas implicações podem ser desprendidas das 
verdades anteriormente mencionadas.

Primeiro, devemos cuidar do nosso corpo 
como mordomos fi éis. O nosso corpo deve ser 
alimentado e cuidado (Ef 5.29). O cuidado da 
saúde física e emocional é uma responsabilida-
de nossa como mordomos de Deus. Devemos 
equilibrar trabalho e descanso (Êx 20.8-11). De-
vemos deixar para trás a bagagem da ansiedade 
e da mágoa, se quisermos um corpo saudável, 
uma mente limpa e uma alma santa.

Segundo, devemos compreender que, se 
formos mordomos infi éis, seremos a própria ví-
tima. Muitas pessoas destroem o corpo comen-
do muito, comendo mal ou se intoxicando com 
drogas mortíferas (Fp 3.19). Outros destroem o 
corpo deixando de fazer faxinas necessárias nos 
porões da mente, abrigando, assim, ressenti-
mentos que fl agelam a alma e adoecem o cor-
po. Os mordomos infi éis que maltratam o corpo 
serão suas próprias vítimas e colherão os frutos 
amargos de sua semeadura insensata. Como 
você tem tratado seu corpo? Você tem sido um 
mordomo fi el nessa administração?

2. O nosso corpo foi redimido por Deus 
(1Co 6.20) – A redenção não alcançou apenas a 
nossa alma, mas também nosso corpo (1Co 6.20). 
Não apenas nossa alma será aperfeiçoada para 
entrar na glória, mas também nosso corpo será 
glorifi cado para desfrutar das bem-aventuranças 
eternas (Fp 3.21). Nosso corpo foi comprado por 
um alto preço. Ele não nos pertence; é de Deus. 
Somos mordomos do nosso próprio corpo. Se o 
destruirmos, Deus nos destruirá (1Co 3.17).

3. O nosso corpo deve glorifi car a Deus 
(1Co 6.20) – Devemos glorifi car a Deus em nos-
so corpo (1Co 6.20). Porque fomos remidos e 
comprados por alto preço, precisamos, agora, 
glorifi car a Deus em nosso corpo. Não temos 
mais o direito de apresentar os membros do 
nosso corpo ao pecado. Devemos, agora, usar o 
nosso corpo em santifi cação e honra (1Ts 4.4). 
O nosso corpo não é destinado à impureza, mas 
à santifi cação. Devemos comer, beber e fazer 
qualquer outra coisa para a glória de Deus (1Co 
10.31). Nossos olhos devem ser puros. Nossos 
corações devem ser fontes de vida. Nossos pés 
devem caminhar por veredas de justiça. Nossos 
pensamentos devem ser centrados em tudo o 
que é verdadeiro, puro e louvável (Fp 4.8).

4. O nosso corpo é habitação de Deus 
(1Co 6.19) – O Deus transcendente, que nem os 
céus dos céus podem contê-lo, deleita-se em ha-
bitar plenamente em nosso corpo. Fomos feitos 
morada do Altíssimo. Deus Pai, Filho e Espírito 
Santo habitam em nós plenamente (Ef 1.20-23; 



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
15 – Nathalia B. Soares
16 – Casamento: Raphael & Rubia Tavares
19 – Aroldo Araujo
21 – Celsino da Silva
26 – Casamento: Marco & Neide Porfi rio



BAIXO
Pollyanna Soares

BATERIA
Kevin Chan / Nicholas Malas

SOM
Elisangela Souza
Kevin Chan
Sotiris Malas

VOCAL (ordem alfabética)
Eduardo (guest singer)
Jocilene Ayres Malas
Monica Malas / Kevin Chan
Silvana (guest singer)

PIANO / LÍDER
Jocilene Ayres Malas

VIOLÃO
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
Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

OUR FATHER
ATOS 2 ( Port./ Eng.)
TEU SANTO NOME

CÉU

Momento de Intercessão - Pr. Aloísio Campanha

Mensagem Musical - Eduardo e Silvana

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

Mensagem Musical - Eduardo e Silvana

Mensagem - Pr. Aloísio Campanha

Mensagem Musical - Eduardo e Silvana

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


