ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO
Casamento Pr. Aloisio e Selma
Casamento Sotiris e Jocilene
Dia das Mães
Maria Eugenia de Oliveira (Bia)
Alberto Siqueira
Anita dos Santos
Nicholas Malas
QUERIDO VISITANTE
Damos as boas-vindas a todos os que nos visitam e cultuam hoje conosco.
Desejamos que se sintam bem e abençoados por Deus em nossas atividades!

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

05
06
13
17
19
23
25

–
–
–
–
–
–
–

ESCALA DE SERVIÇO
Domingo
Dirigente do Culto
Som
Projeção
Recepção
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Hoje
Pr. Aloísio Campanha
Kevin Siqueira
Anthony Soares
João R. Soares

Próximo
Pr. Aloísio Campanha
Kevin Chan
Anthony Soares
João R. Soares

ATIVIDADES PERMANENTES
Escola Bíblica Dominical – 05:00 pm
Momento de Oração – 06:15 pm
Culto Dominical – 07:00 pm
Culto de Oração e Estudo Bíblico– Quarta-feira 7:30 pm
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês

MEDITAÇÃO SOBRE LIDERANÇA

A última medida de um homem é
não onde ele está em momentos de
conforto, mas onde ele está em
tempos de desafio e conflito.
(Martin LUTHER KING, Jr.)

“Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.” 2 Coríntios 3:17
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020
www.LiberdadeNY.org

facebook.com/LiberdadeNY

UMA MULHER DE VERDADE
I Pedro 3:1-6
Talves voce já tenha ouvido sobre essa frase. Mulher de verdade é aquela que lava,
passa, cozinha , cuida dos filhos , do lar e do marido. Enfim, uma super-mulher. Do
ponto de vista de alguns homens ( me arrisco a dizer que é a maioria) essa é a mulher
ideal, mas e do ponto de vista divino, o que é uma mulher de verdade?
Primeiro, uma mulher de verdade, submete-se ao seu marido, mesmo àquele que não
é submisso a Cristo. Os desacordos acontecem. Ninguem está impune de pensar
diferente, de ver com outros olhos uma determinada situação. Nessas horas ser
submissa, não significa dar de ombros, e deixar que o marido resolva, dizendo que
isso é o papel dele, mas ser a mulher de verdade é ter o espírito manso e tranquilo e
orar pelo marido. Ser submissa é saber que o seu relacionamento com Deus implica na
sua submissão ao seu marido.
Segundo, uma mulher de verdade, entende que ser submissa é uma ordem, não uma
opção. Deus deixa bem calro, através de Sua Palavra, que a submissão é
primariamente e principalmente uma questão entre voce mulher e Ele (Deus). A ordem
esta no presente, ou seja, deve ser contínua e não em ocasiões. Alguns afirmam , que
nestes dias pós-modernos de relativismo, que tal ordem foi uma acomodação à cultura
da época, mas esse argumento não tem base porque o ensino bíblico quanto ao papel
da mulher é unânime, trans-cultural e trans-temporal. Cristo, Paulo e Pedro não eram
machões como muitos alegam, pelo contrário, procuraram o direito de liberdade e
atenção as mulheres numa cultura altamente préconceituosa, protegeram e eleveram o
“status”das mulheres através de seus ensinos sobre santidade e casamento, a
igualdade com o homem relativo à posição em Cristo.
Por ultimo, uma mullher de verdade, respeita o seu marido. A mulher precisa de ser
amada e o homem precisa de ser respeitado. Efésios 5:33 resume a discussão sobre o
papel da mulher com a palavra “respeito”. Da mesma forma como a igreja deve ser
submissa a Cristo, a esposa deve ser submissa ao seu marido, com essa atitude de
coração chamada “respeito”. A palavra no original traz a idéia de temor, não no sentido
de ficar encurvada e temerosa diante do marido, mas em um relacionamento íntimo de
honra e consideração. O respeito não é necessariamente porque o marido é digno, mas
pelo fato de que Deus o constituiu como líder do lar. Não é respeito tanto pela pessoa,
mas sim, pela posição dada por Deus. Certamente, a mulher de verdade, sabe traçar
um limite quando o marido exige algo contrário a Palavra de Deus, e sabe ser criativa
enxergando opções para não desobedecer a Deus e ao marido.
Portanto, uma mulher de verdade, é aquela que procura fazer as coisas como fruto do
seu amor a Cristo e ao marido em respeito a posição de ambos na sua vida, com
inteira submissão e inteireza de coração.
Forte abraço,
Pr. Aloísio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
REUNIDOS COMO FAMÍLIA DE DEUS
Música Inicial
Oração
Hino Congregacional

Piano
Pr. Aloísio Campanha
Vocal e Congregação

Lar Feliz Nós Vamos Ser - 592 HCC
Boas-Vindas e Comunhão
Hino Congregacional

Pr. Aloísio Campanha
Vocal e Congregação

Qual O Adorno Desta Vida - 569 HCC
DEDICANDO BENS E VIDAS EM FAMÍLIA
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Hino

Pr. Aloísio Campanha
Vocal & Congregação

Como Agradecer s Jesus? - 422 HCC
Oração de Dedicação e Gratidão

Adimilson Santos

PREPANDO-NOS PARA A MENSAGEM EM FAMÍLIA
Hinos

Vocal & Congregação
Se Houver Amor - 596 HCC
Perfeito Amor - 597 HCC

COMUNICAÇÕES
Faça da Oração um Hábito
Segunda-feira - Pr Aloisio Campanha nosso pastor, sua família e seu
Ministério
Terça-feira - Pela diretoria da nossa igreja
Quarta-feira - Pelo Ministério de Música,
REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA – 7:30pm
Quinta-feira – Pelas famílias de nossa igreja e Ministério de Finanças
Sexta-feira – Pelo Ministério de Mulheres. Pelos nossos visitantes. Ore,
converse, comunique-se com os que nos visitam.
Sábado - Pelos enfermos – Wilfredo e família. Pelo Ministério de Artes
Culinárias.
Domingo – Pela unidade da Igreja. Pelo Ministério de Oração.
Oremos pela saude do Pr. Eli Fernandes de Oliveira
REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA – 6:15PM

EBD
Voce que quer intender um pouco mais sobre o que a Bíblia nos fala
através de suas palavras, meditar e como por em prática em nossa vida
diária, não deixe de participar da Escola Bíblica Dominical todos os
domingos às 5:00PM.

REFLETINDO NA PALAVRA DE DEUS PARA A FAMÍLIA
Mensagem

Pr. Aloísio Campanha
Uma Mulher de Verdade
1 Pedro 3. 1-6

Hino

Vocal & Congregação
Finda-se Este Culto - 269 HCC
DESPEDINDO A FAMÍLIA

Palavra Pastoral e Avisos
Oração Final e Benção
Música Final

Pr. Aloísio Campanha
Pr. Aloísio Campanha
Piano

Pensando em Família
Que tal voce procurar deixar a chave na
recepção da Igreja durante toda a Série de Mensagem
que o Pr. estará fazendo sobre a família!!!

FESTA DE ANIVERSÁRIO DO NICHOLAS
Venha celebrar o “BIG 5” do Nick conosco! Será uma
festa muito animada e alegre. O tema é STAR WARS e
será uma FESTA A FANTASIA! Com ou sem fantasia,
sua presença nos trará muita alegria!
SÁBADO, 26 DE MAIO, 5:30PM no
Fellowship Hall de nossa igreja.

