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Confi ra o editorial do irmão 
Eneas Araújo na próxima página

Pensando em 
Missões

DIA DOS PAIS NO BRASIL

Hoje no Brasil comemora-se o Dia dos Pais. Aqui nos USA já 
o celebramos em julho, mas não poderíamos deixar de saudar 
os papais brasileiros e desejar que continuem amando e 
sendo referência para os fi lhos. Parabéns, papais!

HAPPYFather´sDAY



EDITORIAL
por Eneas Araújo

Crescer na graça e no conhecimento
Cumpre observar, preliminarmente, 

que aquela obediência da Igreja de 
Cristo, em propagar a mensagem do 
Evangelho da Graça de Deus para a 
comunidade onde está inserida e aos 
confi ns da Terra. É inegável que a fé 
evangélica possui um viés missionário. 
Alias, tal fato nasceu no coração de 
Deus. Ele foi o precursor de missões ao 
endereçar seu fi lho unigênito com a fi -
nalidade de redenção da humanidade, 
concebido na esfera divina e com efei-
to prático em toda a história, missões 
antecede a queda do homem no Éden.

Cai a lanço notar, todavia, que Je-
sus foi o primeiro missionário quando, 
quedou-se vir ao nosso mundo. Jesus 
fez reiterada a vontade de Deus, quan-
do levou uma vida notoriamente mis-
sionária, treinando, enviando discípu-
los e apóstolos ao campo missionário. 
Entre tantas maravilhas, sua última 
grandiosa obra, antes de voltar à sua 
glória, foi exatamente o que chama-se 
de: “A GRANDE COMISSÃO”.

Historicamente obtém-se um inter-
regno, que fi cou denominado como “a 
época das missões,” quando houvera 
um avivamento e a igreja despertou-se 

para sair dos templos no sentido de fa-
zer Jesus e sua obra da Cruz conhecidos 
a todo o globo. A priori partindo da Eu-
ropa e por conseguinte para a América, 
missionários se espalharam aos milha-
res por regiões menos alcançadas e com 
muito zelo o Evangelho fora comunicado 
e igrejas globalmente estabelecidas.

Transformações ocorreram: siste-
mas, métodos e técnicas de abordagem 
vêm sendo adaptados, e mesmo com 
toda a tecnologia, viabilidade de comu-
nicação, transporte e mundo globaliza-
do, ainda pode-se reiterar o que foi pro-
palado por Jesus: “Então, disse aos 
seus discípulos: A seara é realmen-
te grande, mas poucos os ceifeiros” 
(Mateus 9.37).

Ao leitor, pode-se categoricamente 
dizer que missões não estão determina-
das somente para missionários, aqueles 
que se embrenham em fl orestas e comu-
nidades ribeirinhas, desertos, lugares 
longínquos e de difíceis acessos; ou ain-
da aos famosos evangelistas que promo-
vem grande cruzadas e reúnem enormes 
concentrações de pessoas para pregar.
Missões meus irmãos são para to-
dos nós!



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
 -  AGOSTO

02 – Josue Paulo da Silva
05 – Noeme Tergilene
10 – Casamento: Josue & Lilian Bernardes
12 – Aloisio Campanha Jr.
12 – Princesa Manuel dos Santos
15 – Bennie da Silva
15 – Casamento – Luiw & Jani Miao
17 – Luiw Miao
19 – Lidia Hilario
30 – Davi Miao
30 – Sofi a de Oliveira



BAIXO
Pollyanna Soares

BATERIA
Nicholas Malas

SOM
Kevin Chan
Sotiris Malas

VOCAL (ordem alfabética)
Jocilene Ayres Malas
Kevin Chan
Monica Malas
Simone Salgado

PIANO/LIDER
Jocilene Ayres Malas

GUITARRA
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

ACLAME AO SENHOR
BENDITO SEJA DEUS

EM ESPÍRITO E EM VERDADE
EU CUIDO DE TI

Momento de Intercessão - Pr. Valdir Sampaio

Boas-Vindas & Comunicações - MIAMA Jocilene Ayres Malas & Multimídia

Mensagem - Missionário Brian Rich

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Congregação

Cantando Sobre a Proclamação do Evangelho - Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

AS BOAS NOVAS ANUNCIAI - 541 HCC

Palavras Finais & Benção - Pr. Valdir Sampaio

Música Final - Instrumental
f

Culto de Louvor
e Adoração


