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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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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.

Estude os sinais

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


“Ora, quando estas coisas come-
çarem a acontecer, olhai para cima 
e levantai as vossas cabeças, por-
que a vossa redenção está próxi-
ma”.  - Lucas 21:28

Os eventos diários em nosso mundo e as 
profecias da Bíblia estão começando a 
coincidir. A Escritura nos diz para aprender 
e estudar os sinais dos tempos. Se o mun-
do tivesse estudado os sinais do Antigo 
Testamento, teria sabido que Jesus estava 
vindo da primeira vez. Mas a ignorância e a 
cegueira no que diz respeito ao estudo da 
Escritura Sagrada levou o homem a falhar 
em reconhecer centenas de anos antes de 
Jesus nascer que o Antigo Testamento re-
velava todas estas coisas.

A Escritura diz que nasceria da tribo de Judá 
(Genesis 49), que seria em Belém (Miqueias 
5), que nasceria de uma virgem (Isaias 7) 
que Ele seria chamado do Egito (Oseias 11), 
que Ele seria um profeta (Deuteronômio 18). 
Seu próprio povo o rejeitaria (Isaias 53). Ele 
seria traído e vendido por trinta moedas 
de prata (Zacarias 11). Ele seria morto por 
crucificação (Salmo 22). Ele iria para o céu 
(Salmo 68), e daí por diante...

Quase que cada detalhe da vida de nosso 
Senhor Jesus estava predito no Antigo Tes-
tamento, pelos profetas inspirados pelo Es-
pírito Santo, centena de anos antes.

Jesus disse aos discípulos que haveria sinais 
para os quais eles poderiam olhar quando 
chegasse o tempo de Ele voltar outra vez.

Quando Ele advertiu em duas ocasiões para 
ficarem atentos para datas específicas, Ele 
disse: “Porém, daquele dia e hora ninguém 
sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, 
mas unicamente meu Pai”(Mateus 24:36). 
Ele disse também: “Não vos pertence saber 
os tempos ou as estações que o Pai esta-
beleceu pelo Seu próprio poder”. Especular 
sobre datas seria absoluta tolice e não uma 
orientação bíblica. Mas foi nos dito para ob-
servar os sinais.

Apesar de ter advertido sobre especular a 
respeito do dia exato de Sua vinda, Jesus 
assegurou aos seus discípulos que havia si-
nais através das Escrituras, como também 
em Suas próprias palavras, que tornariam 
claro para aqueles que tem olhos para ver 
que o tempo está próximo. Ele disse assim 

EDITORIAL
POR PR. ALOÍSIO CAMPANHA

Estude os sinais



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

Estude os sinais
“quando essas coisas começarem a acon-
tecer, olhai para cima e levantai as vossas 
cabeças, porque a vossa redenção está pró-
xima”. ( Lucas 21:28).

Essa é a esperança na vida de cada cristão - 
que nossa redenção está cada vez mais perto.

Certamente, estamos há mais de dois mil anos 
mais perto de nosso Senhor Jesus Cristo.

Estamos mais perto do que quando Ele fez 
essas predições.

Eu estou empolgado, e você?

Abraço forte.

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



Louvando ao Senhor com Canções
MIAMA Jocilene Ayres Malas

O MEU LOUVOR É FRUTO 
NÃO TENHAS SOBRE TI 
DEUS DO IMPOSSÍVEL

Mensagem Musical - MIAMA Jocilene Ayres Malas - solista

ESPERA SILENCIOSA
Letra & Música: Stênio Marcius Botelho Nogueira

Momento de Oração - Pr. Aloísio Campanha

Boas Vindas e Comunicações - Pr. Aloísio Campanha

Mensagem

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Congregação

Cantando do Cuidado do Senhor - MIAMA Jocilene Ayres Malas

DEUS VOS GUARDE – 37 HCC

Palavras Finais, Oração & Benção - Pr. Aloísio Campanha

Musica Final - Instrumental

Culto

VOCAL
Jocilene Ayres Malas

PIANO/LIDER
Jocilene Ayres Malas

Transmissão Ao Vivo:  
Sotiris Malas, Kevin Chan

Online



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

