
LIBERTY BAPTIST
THE CONNECTION CHURCH

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade”. 2 Cor. 3,17

NEW YORK, 07 DE ABRIL DE 2019 - ANO XIX Nº66

68-10 31st Avenue - Woodside, NY 11377 - (718) 956-4020

AULAS BÍBLICAS PARA CRIANÇAS
Durante os cultos, a Luana está ensinando sobre a 
Palavra de Deus às crianças de 4 – 12 anos. Se você 
tem filhos nessa idade, fique atento ao horário de 
saída das crianças durante o culto.

ENSAIOS DO CORAL PARA PÁSCOA
Os ensaios começaram semana passada, às 
2:30pm, no santuário. Se você deseja participar, 
comunique-se com a MIAMA Jocilene Ayres Ma-
las, para obter mais informações.

GRUPO DE TEATRO 
Se você deseja fazer parte deste ministério, procu-
re a Elizângela para mais informações. Os ensaios 
estão acontecendo aos domingos, aqui na igreja.

CULTO DE PÁSCOA
Acontecerá no domingo 21 de abril, às 5:00pm. 
Após o culto, teremos nosso Jantar de Páscoa. Ve-
nha e traga amigos e familiares.

Durante a refeição no Cenáculo, 
Jesus tomou o pão e, partindo-o, 
deu-o aos discípulos, dizendo-lhes: 
“Isto é o meu corpo dado em favor 
de vocês; façam isto em memória de 
mim” (Lc 22.19). Após a refeição, to-
mou o cálice de vinho e o deu a eles, 

dizendo: “Este cálice é a nova aliança 
no meu sangue, derramado em favor 
de vocês” (Lc 22.20). Tais palavras e 
atos são plenos de significado, pois 
nos mostram a própria visão de Je-
sus em relação à sua morte.

Editorial continua na próxima página
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3. A terceira verdade ensinada pela Ceia 
do Senhor é concernente à nossa neces-
sidade de nos apropriarmos de forma pes-
soal dos benefícios da morte de Jesus. No 
drama do cenáculo os discípulos não eram 
apenas espectadores, mas participantes. 
Jesus não somente partiu o pão, mas deu-
-lhes para que o comessem. Não somente 
derramou o vinho no cálice, como também 
o deu para que eles o bebessem. Da mes-
ma forma, não bastou que Cristo morresse 
— temos de nos apossar das bênçãos de 
sua morte. O ato de “comer o pão e beber 
o vinho” foi, e ainda é, uma parábola viva 
do receber a Cristo como nosso Salvador 
crucificado e de nos alimentarmos dele em 
nosso coração mediante a fé.

A Santa Ceia, conforme instituída por 
Jesus, não foi uma declaração sentimental 
do tipo “não me esqueçam”. Antes, foi um 
drama com grande riqueza de significado 
espiritual.

Abraço forte

Três verdades se destacam.
1. A primeira é a centralidade de sua 

morte. Jesus estava dando instruções para 
o seu próprio culto memorial — eles de-
veriam comer pão e beber vinho “em sua 
memória”. Além do mais, o pão represen-
taria não somente o corpo vivo de Jesus, 
como também o corpo dado em favor deles, 
enquanto o vinho representava o seu san-
gue derramado. Em outras palavras, ambos 
os elementos apontavam para a morte de 
Jesus. Era pela morte que ele desejava ser 
lembrado.

2. A segunda verdade que aprendemos 
com a Ceia do Senhor diz respeito ao propó-
sito da morte de Jesus. Conforme Mateus, o 
cálice representava “meu sangue da alian-
ça, que é derramado em favor de muitos, 
para perdão de pecados” (Mt 26.28). Esta 
é a declaração verdadeiramente maravi-
lhosa de que, através do sangue de Jesus, 
derramado em sua morte, Deus estabele-
ceria uma nova aliança (Jr 31), cuja maior 
das promessas era o perdão dos pecados. 
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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
 -  ABRIL

01 - Consagração ao Ministério pastoral 
        Pr. Aloisio Campanha
12 - Paulo Pinho
12 - Denise dos Santos
15 - Beatriz Moreira
19 - Pr. Aloisio Campanha
20 - Neide dos Santos
23 - Elaine Soares
26 - Maria de Fatima Lacerda
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PIANO / LÍDER
Jocilene Ayres Malas

GUITARRA
Douglas Parreira

PROJEÇÃO
Anthony Soares

APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas

TRADUÇÃO
Stephanie Wheaton
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Culto de Louvor e Adoração
Vídeo Inicial - MIAMA & Multimídia

Louvando & Adorando ao Senhor com Canções, Orações e Palavra 
Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

CRISTO ME AMOU E ME LIVROU/ LOVE LIFTED ME - 462 HCC
ABOVE ALL/BEM MAIS QUE TUDO

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

Dedicação de Crianças - Pr. Aloísio Campanha

AYLA MOSQUERA COSTA & BRYAN MOSQUERA COSTA
Pais: Lindiane Costa & Patricio Mosquera

Cantando do Amor de Jesus - Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

ALTO PREÇO

Mensagem - Pr. Aloísio Campanha

“VERDADES SOBRE A CELEBRAÇÃO DA CEIA”

Celebração da Ceia Memorial - Pr. Aloísio Campanha e Congregação

Cantando sobre a Segunda Vinda de Jesus - Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

O REI ESTÁ VOLTANDO

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos (durante o cântico) - Congregação

Palavras Finais, Oração e Bênção - Pr. Aloísio Campanha

Música Final - Instrumental
f


