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O editorial continua 
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Como ir adiante diante de 
uma circunstância difícil?

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS ENSAIOS 
EM CONJUNTO DO CORAL: Em virtude dos úl-
timos acontecimentos relacionados ao COVID-19 
e seguindo as recomendações das autoridades no 
tocante a reuniões e ajuntamentos, o Liberty Choir 
estará suspendendo seus ensaios pelas próximas 

Esta é a razão pela qual nunca en-
tramos em colapso... Esses pequenos 
problemas (que são realmente tão tran-
sitórios) estão ganhando para nós uma 
recompensa permanente, gloriosa e só-
lida, proporcionalmente à nossa dor.” (2 
Coríntios 4: 16-17 Phillips)

semanas. Os coralistas continuarão a estudar 
suas partes em casa, seguindo as orientações 
da Ministra Jocilene Ayres Malas, para que este-
jamos preparados para ensaios e apresentações 
futuras. Que Deus abençoe a todos e os guarde 
debaixo de Seus cuidados.



“Por que eu?”
Se você nunca fez essa pergunta, aguar-

de. Quando a vida se torna realmente difícil, a 
maioria das pessoas pergunta: “Por que eu?”

Mas esta é a pergunta errada a ser 
feita durante seus dias sombrios. Em vez 
disso, tente perguntar: “Deus, qual é o Seu 
propósito nisso?”

A Bíblia diz em 1 Pedro 1: 6-7: “Você 
é assediado temporariamente por todo tipo 
de provações e tentações. Isso não é aci-
dente - prova a sua fé, que é infinitamente 
mais valiosa que o ouro.” (Phillips)

Nada entra na sua vida acidentalmen-
te. Deus não causa mal. Mas ele pode trazer 
o bem de todas as coisas, até do mal. As 
provações revelam seu caráter, maturidade, 
segurança, valores e fé.

Uma das principais figuras da Bíblia é o 
apóstolo Paulo. Ele dedicou toda a sua vida 
a servir a Deus. Mas, de várias maneiras, 
a vida de Paulo era pior do que você pode 
imaginar. Ele foi apedrejado, naufragado, 
espancado, deixado para morrer, preso, 
açoitado e assaltado.

Mas ele nunca foi amargo. Em vez de 
perguntar “por que eu?” ele procurou e con-
fiou no propósito de Deus. Ele aprendeu a 
confiar em Deus os seus problemas, mesmo 
quando ele não entendia.

Qual é o segredo de sua persistência? 
“Esta é a razão pela qual nunca entramos 
em colapso... Esses pequenos problemas 
(que são realmente tão transitórios) estão 

ganhando para nós uma recompensa perma-
nente, gloriosa e sólida, proporcionalmente 
à nossa dor.” (2 Coríntios 4: 16-17 Phillips)

Você pode ter esperança porque Deus 
tem um propósito e até uma recompensa 
que excede sua dor.

Quando Jesus morreu na cruz, seus 
seguidores pensaram que era uma tragédia 
sem sentido, um erro total. Mas o que eles 
não podiam ver era Deus ainda em seu tro-
no, cumprindo um propósito maior.

Após a ressurreição de Jesus, ele apa-
receu aos discípulos e disse: “A paz esteja 
convosco! Como o Pai me enviou, eu te en-
vio.” (João 20:21).

Momentos antes, eles não viam mo-
tivo para sua dor. Mas aqui estava Jesus, 
dizendo a eles que Deus lhes estava dando 
uma nova designação que fazia parte de um 
grande objetivo.

O propósito de Deus para sua vida é 
sempre maior que seus problemas. Confia 
nEle. Ele adora transformar crucificações 
em ressurreições. Ele é especialista em si-
tuações desesperadoras.

Em que circunstâncias da sua vida você 
perguntou: “Por que eu?”

Quando você viu Deus tirar o bem de 
circunstâncias muito difíceis?

Em que parte da sua vida, hoje, você 
precisa começar a perguntar: “Deus, qual é 
o seu propósito?”

Pense nisso. Forte abraço.
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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

 -  MARÇO

03 - Clara Costa Giannet de Sa
11 - Pr. Valdir Sampaio
12 - Stephanie R. Porfirio
13 - Nedessa Silvestre
16 - Luciane Miniham
17 - Casamento: Joao Rubens e Jerusa Soares
17 - Casamento: Kevin & Meyre Ellen Siqueira
18 - Jerusa Soares Pinto
20 - Simone Salgado
31 - Casamento: Adimilson & Neide dos Santos

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



Vídeo Inicial - MIAMA & Multimídia

Louvando ao Senhor com Canções
Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

10,000 REASONS - (Bless The Lord)
FIEL A MIM

HE KNOWS MY NAME
EU CUIDO DE TI

Momento de Oração - Pr. Aloísio Campanha

Boas-Vindas e Comunicações - Pr. Aloísio Campanha

Mensagem - Pr. Aloísio Campanha

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Congregação

Cantando do Cuidado do Senhor - Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

DEUS CUIDARÁ DE TI -  33 HCC

Palavras Finais, Oração & Bênção - Pr. Aloísio Campanha

Música Final - Instrumental

Culto de Louvor
e Adoração

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

PIANO/LIDER
Jocilene Ayres Malas
VIOLÃO - Antonio Tergilene
BAIXO - Pollyanna Soares
BATERIA - Kevin Chan

SOM - Elisângela Souza
Kevin Chan / Sotiris Malas
PROJEÇÃO - Anthony Soares
APOIO TÉCNICO - Sotiris Malas
TRADUÇÃO - Pollyanna Soares


