
NEW YORK, 03 DE MAIO DE 2020 - ANO XVI Nº123

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

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.

Família - projeto 
fascinante de vida

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


“... em ti, serão benditas todas as fa-
mílias da terra” Gênesis 12:3

São grandes os desafios que a família 
enfrenta para preservar suas crenças e va-
lores atualmente, a fim de fundar a próxima 
geração e ser a transmissora dos princípios 
e valores divinos. A luta diária pela sobrevi-
vência, as pressões do mundo, do trabalho, 
a busca pelo conhecimento e as demandas 
cada vez maiores para satisfação do ego, 
e agora essa pandemia, têm produzido um 
mundo de pessoas ansiosas e agitadas, 
sem tempo para os relacionamentos e famí-
lias que compensam as carências afetivas 
com coisas. 

Como consequência, surgem doenças 
físicas, emocionais e mentais, que denun-
ciam o quanto a família desviou-se do pro-
jeto original - de ser uma benção para as 
demais famílias na terra.

Está, pois, lançada desde o princípio a 
contradição familiar onde há, em muitos 
momentos, aconchego, acolhimento e afe-
tividade, mas também guerras sutis ou de-
claradas em tantas outras ocasiões. Os con-
flitos são evidenciados nas famílias desde 

os tempos antigos, viajaram por gerações e 
são os mesmos que marcam a trajetória de 
tantas famílias na pós-modernidade com as 
modas do nosso tempo.

A família é um grupo cultural. É ela 
que, por meio de sua estruturação psíqui-
ca, possibilita ao homem estabelecer-se 
como sujeito e desenvolver relações com 
a sociedade.

O indivíduo está inserido em um con-
texto de relações que forma um sistema. 
Nesse sistema, ele precisa ser olhado, o 
que implica na sua estruturação psíquica 
e a busca da saúde consolida-se quando 
a nossa mente, acostumada a focar o indi-
víduo amplia-se para focalizar as relações 
e as inter-relações do sujeito na dinâmica 
familiar.

Por isso é que a família é um projeto 
fascinante de vida. Porque ela transcende a 
proposta fácil, o projeto contrário do inimi-
go. Como primeira instituição divina ela é 
ainda um lugar de acolhimento.

E como estamos precisando de entender 
e praticar isso nesse tempo.

Deus abençoe sua família.
Abraço.

Família - projeto fascinante de vida

EDITORIAL
POR PR. ALOÍSIO CAMPANHA



Família - projeto fascinante de vida

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

MARAVILHOSA GRAÇA – 193 HCC
SEU MARAVILHOSO OLHAR – 312 HCC

Momento de Oração - Pr. Aloísio Campanha

Boas Vindas e Comunicações - Pr. Aloísio Campanha

Celebração da Ceia Memorial -  Pr. Aloísio Campanha

Mensagem Musical (durante a Ceia) - MIAMA Jocilene Ayres Malas

SERÁ POSSÍVEL ESQUECER – 520 HCC

Cantando sobre nossa Esperança - MIAMA Jocilene Ayres Malas

CÉU, LINDO CÉU – 580 HCC

Mensagem - Pr. Aloísio Campanha

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Congregação

Cantando do Cuidado do Senhor com Nossa Família - MIAMA Jocilene Ayres Malas

DEUS DA FAMÍLIA

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

