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CONTRIBUIÇÕES: Em tempo de Covid-19, com 
nosso encontros sendo todos virtuais, a maneira 
mais fácil de entregarmos nossas contibuições 
será de maneira virtual. Temos um sistema mon-
tado de contribuições online e muito de nossos 
membros, já utilizam essa ferramenta. Caso você 
ainda não faz isso ou não sabe como fazer, procure 
o SOTIRIS (917) 842-5335 o mais rápido possível, 
para que ele possa ajudá-lo em todo o processo.
https://onrealm.org/libertyny

Confira o editorial na 
próxima página.

Quando a 
adversidade
chega

LIBERTY CHOIR: Vamos continuar nossos es-
tudos em casa. Em breve, estaremos retomando 
nossos ensaios e então, juntos, finalizaremos 
nossa preparação para então, abençoarmos nossa 
igreja com lindas mensagens musicais.

http://www.liberdadeny.org
http://facebook.com/LiberdadeNY
https://onrealm.org/libertyny/-/give/now


A vida apresenta momentos que são difíceis.

Tipicamente as tempestades se apresen-
tam com sinais pequenos e se agigantam 
de uma forma estrondosa. Algumas vezes 
ventos fortes de adversidade batem à nossa 
porta nos levando ao sabor de sua força.

Estamos passando por isso agora. Quando 
o vento forte pode ser mais ameno se nos 
preparamos para isso. Mas como perceber 
os ventos e nos preparar para isso?

No horizonte de expectativas e nas trincheiras 
da vida, onde criamos nossos sonhos, nossas 
mentes às vezes estão tão ocupadas que não 
temos tempo de observar que a tempestade 
está vindo. Dobrar os joelhos passa a ser a coi-
sa rara, você sabe o que isso significa.

A adversidade tem o seu jeito de nos ensi-
nar. Quando ela vem, ficamos estonteados, 
procurando entender o que nos aconteceu. 
Mas a adversidade também testa o depósi-
to de nossos valores. Ela pode fortalecer as 
nossas crenças ou mostrar a fragilidade da 
nossa fé. Tudo depende da nossa resposta. 
Algumas vezes o vento é tão forte que alte-
ra o rumo de nossa vida.

Tudo estava indo bem… os planos de ter a 
casa própria e finalmente foi concretizada a 
compra, aquela viagem para comemorar os 
30 anos de casamento e tudo foi maravilho-
so, a visita ao médico e um boletim favorável. 
Depois de 6 meses pode vir um furacão e le-
var a casa pelos ares, o seu cônjugue chegar 
e dizer que não lhe ama mais, o médico lhe 
chamar de volta no consultório e lhe dizer 
que você tem um câncer agressivo.

A adversidade agora do mundo é o corona 
vírus. Temos que estar confinados dentro 
de casa. Mas graças a Deus, que tem nos 
dado uma perspectiva correta. Ele nos pro-
porcionou um salvador – Jesus Cristo. Ele 
já pagou o preço por nós para que supor-
temos essas adversidades. Ele acalma as 
tempestades para navegarmos em águas 
tranquilas, Ele estrutura a família para 
que o amor prevaleça, Ele cura o físico e 
a alma porque Ele é o Rapha. Ele é a res-
posta. Aleluia!!! Ele intercede por nós nos 
momentos de nossas adversidades. Ele é e 
faz toda a diferença.

Glória a Ele, pois!
Abraço.
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ANIVERSÁRIOS -  ABRIL
01 - Consagração ao Ministério pastoral  
        Pr. Aloísio Campanha 
12 - Paulo Pinho 
12 - Denise dos Santos 
15 - Beatriz Moreira 
19 - Pr. Aloísio Campanha 
20 - Neide dos Santos 
23 - Elaine Soares 
26 - Maria de Fatima Lacerda



Louvando ao Senhor com Canções - MIAMA Jocilene Ayres Malas

ATOS 2
MENTE E CORAÇÃO

ADORAMOS O CORDEIRO
MORRI NA CRUZ POR TI – 124 HCC

Momento de Oração - Pr. Aloísio Campanha

Boas Vindas e Comunicações - Pr. Aloísio Campanha

Celebração da Ceia Memorial - Pr. Aloísio Campanha

Mensagem Musical - MIAMA Jocilene Ayres Malas

QUANTO NOS AMAM JESUS – 168 HCC

Cantando Sobre Nossa Salvação - MIAMA Jocilene Ayres Malas

CRISTO ME AMOU E ME LIVROU – 462 HCC

Mensagem - Pr. Aloísio Campanha

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Congregação

Cantando do Cuidado do Senhor - MIAMA Jocilene Ayres Malas

UMA BÊNÇÃO ANTIGA – 266 HCC

Palavras Finais, Oração & Bênção - Pr. Aloísio Campanha

Música Final - Instrumental

Culto

VOCAL
Jocilene Ayres Malas

PIANO/LÍDER
Jocilene Ayres Malas

Online

PROJEÇÃO
Anthony Soares

APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas

TRADUÇÃO
Pollyanna Soares



ATIVIDADES

Segue a lista das
atividades online, links e os horários:

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Domingo, 5:00pm 

facebook.com/LiberdadeNY 
youtube.com/LiberdadeNY 

 
EBD

Domingo, 3:45pm 
facebook.com/valdir.sampaio.184 

 
REFLEXÕES DIÁRIAS

Segunda a sábado, 8:00pm 
facebook.com/aloisio.campanha

http://facebook.com/LiberdadeNY 
http://youtube.com/LiberdadeNY
http://facebook.com/valdir.sampaio.184 
http://facebook.com/aloisio.campanha
http://youtube.com/LiberdadeNY
http://facebook.com/LiberdadeNY
http://facebook.com/valdir.sampaio.184
http://facebook.com/aloisio.campanha

