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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.

Um lamento
esperançoso

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


Enquanto a pandemia do COVID-19 cau-
sava muitos sofrimentos e mortes em todo 
o mundo, nas últimas semanas, os cristãos 
aguardavam ansiosamente pelo domingo de 
Páscoa, com sua promessa de uma nova vida.

 Agora que o feriado chegou e se foi, os 
cristãos podem ser tentados a apenas seguir 
em frente. Com as dimensões do sofrimento 
em todo o mundo e realidades demonstrando 
que o pior ainda não passou, seria fácil deixar 
de lado a alegria e a esperança da Páscoa. 
Mas a ressurreição de Jesus não é reserva-
da a um único domingo. A Páscoa pode ter 
passado, mas a esperança da ressurreição é 
nova a cada manhã, porque Jesus ressuscitou 
fisicamente dentre os mortos.

Jesus morreu por nossos pecados, ressus-
citou fisicamente dentre os mortos e apareceu 
a muitas testemunhas oculares, fatos registra-
dos nos evangelhos e nas epístolas. No Novo 
Testamento, a esperança é uma expectativa 
confiante de que Deus cumpriu e cumprirá 
suas promessas de redenção para seu povo e 
para o mundo em seu Filho, Jesus Cristo.

Os cristãos precisam especialmente se 
lembrar desse fato durante os tempos de so-
frimento. Como o próprio Paulo atesta, porque 
fomos justificados pela fé em Jesus Cristo, 
temos paz com Deus e esperança em Deus 
quando sofremos (Rm 5.1–5). Essa esperança 
“não nos deixa decepcionados” (v. 5, NTLH).

Entendo como pode ser difícil manter a 
ressurreição em primeiro plano quando a 
morte nos ameaça, e também ameaça nossas 
comunidades e aqueles que amamos.

Esta pandemia nos está lembrando, a to-
dos, que a vida é incerta, frágil e muito curta. 
Os cristãos devem gritar, junto com o restante 
da criação, com gemidos agonizantes, decep-
ções, medos e quebrantamento, enquanto es-
peramos que cessem as infecções, as doenças, 
o sofrimento e as mortes. Sabemos que não é 
assim que as coisas deveriam ser (Rm 8.18).

Lamentamos a situação atual do mundo. 
Contudo, não desistimos da alegria do domin-
go da ressurreição, com seus hinos triunfan-
tes que proclamam um Salvador ressurreto. 
Nossas lágrimas fluem de corações cheios de 
um lamento esperançoso. Esperamos ansio-
samente que Deus, em Cristo, traga a reden-
ção da criação de sua escravidão ao pecado, 
à doença, à morte e ao sofrimento, enquanto 
trabalhamos e desejamos a manifestação de 
todos os portadores da imagem de Deus (Rm 
8.19–21, Gl 6.10).

 Ainda podemos ter esperança em meio 
a uma pandemia e até celebrar enquanto la-
mentamos, porque acreditamos em um Deus 
que provou que a doença e a morte não têm a 
palavra final (1Co 15).

Abraço forte
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Um lamento esperançoso

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

ACLAME AO SENHOR (Português/Español/English)
ADORAREI

DO SENHOR É A GLÓRIA
JESUS CRISTO MUDOU MEU VIVER

Momento de Oração - Pr. Aloísio Campanha

Boas Vindas e Comunicações - Pr. Aloísio Campanha

Mensagem - Pr. Aloísio Campanha

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Congregação

Cantando do Cuidado do Senhor - MIAMA Jocilene Ayres Malas

OH, VIVE EM MIM, CONSOLADOR! - 213 HCC

Palavras Finais, Oração & Bênção - Pr. Aloísio Campanha

Musica Final - Instrumental

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

