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

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

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.

A graça que não permite 
que a maldição vença

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


“o que você abençoar será abenço-
ado, o que você amaldiçoar, será amal-
diçoado”. Números 22

Diante das coisas que estão acontecendo 
nos últimos dias no nosso país, o Brasil, al-
guém comentou que o “Brasil é um país amal-
diçoado”.  Fiquei pensando nesta afirmação e 
lembrando de uma música que era muito co-
mum na minha infância que diz que o “Brasil 
é abençoado por Deus e bonito por natureza”.

Decido então, nestas linhas, pensar so-
bre a graça e a maldição. Falar mal do Brasil 
é uma coisa, isso se chama maledicência, 
amaldiçoar é outra coisa – é desejar o mal, 
é querer que acabe, que seja destruído, 
eliminado. Com certeza, penso que não de-
sejamos isso ao nosso país. Podemos ficar 
perplexos de tantas coisas que estão acon-
tecendo, mas devemos crer em mudanças e 
intervenção divina.

E essa intervenção se chama graça. É fa-
vor imerecido, é como Deus responde as im-
possibilidades, é a maneira irônica de Deus 
responder aqueles que amaldiçoam.

Coisas acontecem em nossas vidas e na 
vida de nações como fruto de desobediência, 
da negligência, e do desrespeito às orienta-
ções divinas. Às vezes, devido a isso mencio-
nado, queremos “que tudo se exploda”, mas 

esquecemos que estamos dentro e podemos 
ir também…

Pela falta de diálogo, pela intolerância, 
pela indiferença, pelo egoísmo e falta de vi-
são do todo, é mais fácil amaldiçoar, desejar o 
mal. A derrota dos outros (principalmente de 
quem não gostamos e queremos bem) passa 
a ser o nosso motivo de comemorar.

A graça é diferente. Ela estende a mão, 
ela procura a reconciliação, ela sempre 
enxerga possibilidades. Ela protege, li-
berta e sempre quer nos levar mais além. 
Até mesmo uma “jumenta” é usada para 
manifestar a graça em detrimento de uma 
pronúncia de maldição.

Por isso, mesmo que nos seja oferecido 
muito para amaldiçoar alguém, se somos 
agraciados, isso não nos convém, porque 
quem é visitado pela graça não deseja o mal, 
mas folga com o bem.

A graça vence a maldição. Se alguém 
já lançou uma maldição sobre sua vida, 
lembre-se que a graça te basta, te cobre, 
te protege e livra “porque pela graça, so-
mos salvos, e isso não vem de nós. É dom 
de Deus” (Efesios 2:8.9)

Agraciados pois, lancemos palavras de 
vida e não de maldição.

Abraço forte
Pr. Aloisio

A graça que não permite que a maldição vença
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A graça que não permite que a maldição vença 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

ANIVERSÁRIOS -  MAIO
05 - Casamento: Pr. Aloísio & Selma Campanha
06 - Janileide Miao (Jani)
06 - Casamento: Sotiris & Jocilene Malas
07 - Sotiris Malas
11 - James T. Wheaton
19 - 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



Louvando ao Senhor com Canções - MIAMA Jocilene Ayres Malas

CÉU
ABA PAI

DECLARAMOS
DEUS DO IMPOSSÍVEL

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

CRISTO TE ESTENDE A SUA FORTE MÃO – 352 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
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