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“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade”. 2 Cor. 3,17
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www.liberdadeny.org |      /LiberdadeNY | Pr. Aloísio Campanha

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.
liberdadeny.org/give

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.

Confira o editorial na 
próxima página.

Tome a decisão certa 
e não a mais rápida

http://www.liberdadeny.org
http://facebook.com/LiberdadeNY
http://liberdadeny.org/give


Tome a decisão certa e não a mais rápida 

EDITORIAL
POR PR. ALOÍSIO CAMPANHA

“Daniel foi imediatamente ver o rei 
e pediu mais tempo para contar ao rei 
o que o sonho significava.” - Daniel 
2:16 (NVI) 

Quando você é solicitado a fazer algo 
impossível, começa se recusando a 
entrar em pânico e obtendo todos os 
fatos. Então, você pede mais tempo.

Por quê? Porque a sua maior tenta-
ção no meio da crise é ser impulsivo. 
Você normalmente não está pensan-
do racionalmente. Você está pensan-
do emocionalmente. Você quer tomar 
uma decisão rápida.

Mas é mais importante tomar a deci-
são certa do que uma decisão rápida.

Uma decisão errada está errada, não 
importa a rapidez com que você a 
tome. Então recue, respire fundo, acal-
me-se e converse com Deus.

Daniel fez isso quando o rei lhe pediu 
para interpretar um sonho (depois 
que o rei ordenou a morte das primei-
ras pessoas que tentaram): “Daniel foi 
imediatamente ver o rei e pediu mais 
tempo para contar ao rei o que o so-

nho significava.” (Daniel 2:16 NLT)

Ele nos dá um ótimo modelo para li-
dar com uma situação de alta pressão, 
pedindo mais tempo e depois conver-
sando com Deus sobre isso.

É mais provável que você tome uma 
decisão melhor quando não se apres-
sar em tomar uma decisão rápida. Não 
tenha pressa.

Já diz o ditado popular que a “pressa 
é inimiga da perfeicão” e outro que “o 
apressado come cru”.  Portanto, se te-
mos a chance de conversar com Deus, 
com os pais, com os amigos, e não te-
mos que dar uma resposta imediata, 
por que não pedir e desfrutar desse 
tempo? Vivemos em uma cultura ime-
diatista, mas podemos tomar decisões 
sábias quando pensamos melhor e 
com tempo de qualidade.

Você já agiu de maneira impruden-
te quando lhe pediram para fazer 
algo realmente difícil? Como isso 
funcionou?

Por que é tão fácil procrastinar quan-
do você está em uma situação difícil?



ANIVERSÁRIOS -  MAIO
05 - Casamento: Pr. Aloísio & Selma Campanha
06 - Janileide Miao (Jani)
06 - Casamento: Sotiris & Jocilene Malas
07 - Sotiris Malas
11 - James T. Wheaton
17 - Maria Eugenia de Oliveira (Bia) 
23 - Anita dos Santos
24 - Nalziria Souza Garcia
25 - Nicholas Malas
26 - Lucas Moreira
28 - Casamento: Anderson & Princesa dos Santos
31 - Rivadavia Filho

Quem em sua vida precisa ser lem-
brado de que é importante dedicar 
algum tempo?

Abraço forte,
Pr. Aloísio.



Cantando do Senhor e Seu Amor - MIAMA Jocilene Ayres Malas

ENQUANTO EU CALEI
AQUELE QUE ME AMA

COMO É DOCE A COMUNHÃO
GRANDE, É O SENHOR

HÁ MOMENTOS

Momento de Oração - MIAMA Jocilene Ayres Malas

Boas Vindas e Comunicações - MIAMA Jocilene Ayres Malas

Mensagem - Pr. Aloísio Campanha

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Congregação

Cantando do Cuidado do Senhor - MIAMA Jocilene Ayres Malas

CRISTO TE ESTENDE SUA FORTE MÃO - 352 HCC

Palavras Finais, Oração & Bênção - Pr. Aloísio Campanha

Culto

VOCAL
Jocilene Ayres Malas

PIANO/ LÍDER
Jocilene Ayres Malas

SOM
Kevin Chan

Sotiris Malas

Online

PROJEÇÃO
Sotiris Malas

APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas



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

