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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.

Anime-se

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


Jerusalém em festa para a maior cele-
bração judaica. A expectativa era grande 
por aqueles momentos que a cidade estava 
passando com a presença e os ensinos de 
Jesus. Um preso iria ser solto e outros dois 
já estavam condenados à morte por crucifica-
ção. Julgado e condenado, não foi o escolhi-
do para ser livre, mas para nos proporcionar 
liberdade. Sentenciado à morte, e morte de 
cruz, nos proporcionou vida. Isso aconteceu 
durante a celebração da Páscoa: um feriado 
de uma semana que celebra quando Deus li-
bertou os israelitas da escravidão. 

Durante a celebração, os judeus compar-
tilhariam uma refeição e sacrificariam cordei-
ros perfeitos no templo antes de se prepa-
rarem para descansar no sábado. Foi no dia 
anterior ao sábado que o corpo de Jesus foi 
selado dentro da tumba. 

Imagine ser um discípulo de Jesus en-
quanto isso acontecia. Não apenas um de 
seus amigos mais próximos acabou de ser 
morto de maneira errada, mas você não pode 
lamentar adequadamente a morte dele até 
que o dia de descanso termine. 

O que os discípulos não perceberam na 
época era que a dor que estavam enfrentan-
do fazia parte de uma história maior – um 

plano para resgatar todos nós. Deus pôde ver 
a ressurreição chegando, mesmo que os dis-
cípulos não pudessem. 

O descanso nos lembra que Deus é o Se-
nhor em todas as situações. E o descanso nos 
ajuda a voltar o foco no que mais importa: 
Naquele que promete prover tudo o que pre-
cisamos. Quando escolhemos permanecer 
firmes em meio a dificuldades, escolhemos 
adorar a Deus. 

Portanto, não importa o que esteja acon-
tecendo ao seu redor hoje, escolha descan-
sar em Deus – mesmo que o mundo ao seu 
redor esteja escolhendo se preocupar. Nada 
é impossível para Ele.
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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



Mensagem Musical - MIAMA Jocilene Ayres Malas - solista

MARAVILHOSO AMOR
VISTE QUANDO
VIA DOLOROSA

Louvando ao Senhor com Canções - MIAMA Jocilene Ayres Malas & Monica Malas

TE AGRADEÇO/THANK YOU LORD
JESUS, MESSIAH

Mensagem Musical - Monica Malas - solista

I BELIEVE IN THE NAME OF JESUS

Momento de Oração - Pr. Aloísio Campanha

Boas Vindas e Comunicações - Pr. Aloísio Campanha

Mensagem - Pr. Aloísio Campanha

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Congregação

Louvando o Salvador Ressurreto - MIAMA Jocilene Ayres Malas & Monica Malas

BECAUSE HE LIVES/ PORQUE VIVO ESTÁ

Palavras Finais, Oração & Bênção - Pr. Aloísio Campanha

Culto

VOCAL
Jocilene Ayres Malas

Monica 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

