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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.

Encontre amigos que 
o coloquem para cima

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


Encontre amigos que o coloquem para cima

EDITORIAL
POR PR. ALOÍSIO CAMPANHA

“Não se engane: ‘A má companhia 
corrompe o bom caráter’.” 1 Coríntios 
15:33 (NVI)
 

Deus quer que você tenha descrentes 
como amigos. Ele quer que você ame 
a todos, mostre bondade a todos e 
ajude todos que puderem. Se você não 
tem amigos não-cristãos, não estará 
perto de ninguém com quem possa 
compartilhar as Boas Novas.

Mas seus melhores amigos devem ser 
cristãos. Eles devem ser crentes fortes.
 
É sempre mais fácil puxar as pessoas 
para baixo do que puxá-las para cima. 
É por isso que você deve se certificar 
de que as pessoas com quem mais 
convive estão levando você na direção 
certa. Elas deveriam estar construindo 
você em vez de derrubá-lo.

Onde você quer estar daqui a 10 anos? 
Que tipo de pessoa você quer ser? 
Se você me contar duas coisas sobre 
você - as pessoas com quem passa 
o tempo e o que está lendo -, posso 
lhe dizer onde você vai parar, mesmo 
sem conhecer você. Esses dois fatores 
determinarão seu futuro.

A Bíblia nos ensina: “Não se engane: 
‘A má companhia corrompe o bom 
caráter’.” (1 Coríntios 15:33).

Seus amigos são importantes demais 
para escolher por acaso. Você deve ser 
intencional. É por isso que você precisa 
de um lar na igreja. Conheça pessoas 
na igreja. Construa relacionamentos. 
Junte-se a um pequeno grupo.

Ou comece um grupo! Reúna alguns 
amigos cristãos de seu escritório ou 
bairro para estudar a Bíblia juntos 
durante o almoço.

Você precisa de amigos cristãos. Faça 
o que for preciso para construir esses 
relacionamentos.

Quem são as pessoas que mais 
influenciam sua vida? Eles estão 
movendo você na direção certa?
Como você está incentivando 
seus amigos cristãos a crescerem 
espiritualmente?

O que significa ser intencional na 
escolha de seus amigos?

Pense nisso,
Abraço.



ANIVERSÁRIOS -  MAIO
05 - Casamento: Pr. Aloísio & Selma Campanha
06 - Janileide Miao (Jani)
06 - Casamento: Sotiris & Jocilene Malas
07 - Sotiris Malas
11 - James T. Wheaton
17 - 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



Cantando do Senhor e Seu Amor - MIAMA Jocilene Ayres Malas

QUEM NOS SEPARARÁ
AME AO SENHOR

FAMÍLIA

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 das Promessas do Senhor - MIAMA Jocilene Ayres Malas

FIRME NAS PROMESSAS – 344 HCC

Palavras Finais, Oração & Bênção - Pr. Aloísio Campanha

Música 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

