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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.

Família e oração - tudo a ver

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


Família e oração - tudo a ver

EDITORIAL
POR PR. ALOÍSIO CAMPANHA

Quando olhamos para o mundo 
atual verificamos que a situação das 
famílias é uma das crises constantes 
em qualquer parte do mundo.

Isto acontece nos países que vivem 
a modernidade líquida em que o con-
ceito de família se dissolveu e o im-
portante é apenas o indivíduo. Muitas 
vezes nesta sociedade, os filhos são 
problemas, em vez de ser aquilo que 
diz a Palavra - recompensa do Senhor. 
Estes, por sua vez, não obedecem aos 
pais e não os honram na velhice. Os 
pais não sabem cumprir seus papéis. 
Os relacionamentos não são duradou-
ros e as pessoas são descartáveis.

Em países em que a pobreza é 
enorme, os filhos são vendidos e são 
objeto de tudo quanto é exploração. 
Em alguns, são entregues a líderes 
religiosos para serem educados, mas 
na verdade, são também explorados. 

Também, neste caso, os pais não sa-
bem cumprir seus papéis. Embora os 
relacionamentos sejam duradouros, 
muitas vezes só subsistem por causa 
da opressão social. Diversas mulheres 
são repudiadas sem qualquer motivo 



ANIVERSÁRIOS -  JUNHO
02 - Neide R. Porfirio
03 - Karla de Oliveira
04 - Anthony Soares
06 - Casamento: Celsino & Cecilia da Silva
07 - Giovana Gasgodas
08 - Paulo Krummenauer
10 - Eneas Araújo
14 - Maria Ines Caetano A. Pinto
16 - Casamento: Raphael & Rubia Tavares
19 - Aroldo Araujo
21 - Celsino da Silva
26 - Casamento: Marco & Neide Porfirio

apenas para que seus esposos possam 
ter novas mulheres.

O mundo vive essa crise na família. 
Basta vermos quantos conflitos entre 
pais e filhos existem e como o núme-
ro de divórcios aumenta a cada ano. A 
violência doméstica é uma realidade 
triste. Além disso, a família sofre ata-
ques de diversos tipos, seja por meio 
de leis que tentam mudar sua confi-

guração ou de meios de comunicação 
que tentam impor sua forma de pen-
sar contrária à Palavra de Deus.

Tudo isso deve ser encarado como 
realmente é - uma ação contra Deus, 
pois a família é um projeto Dele. Ele 
tem as respostas sobre as dificuldades 
do ser humano. Ele criou a família e 
tem a solução para a convivência. Nele 
encontramos o que precisamos.

É com a oração que venceremos 
essa luta. É de joelhos que veremos 
as famílias de nossa igreja, de nossa 
comunidade, de nosso país serem res-
tauradas e impedidas de se desfaze-
rem. Sem oração, não há solução. Com 
oração, tudo é possível.

Oremos, pois.

Abraço forte

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
31 - Casamento: Jim e Leila di Mascio



Cantando do Senhor e Seu Amor - MIAMA Jocilene Ayres Malas

IGREJA, FAMÍLIA
QUÃO GRANDE É O MEU DEUS

NO NOME DE JESUS

Mensagem Musical - Frank Sinatra School of the Arts High School’s Bible Club Music Group

TURN YOUR EYES UPON JESUS
VOCALS

Deandra Bromfield
Jessica Galam
Monica Malas
Tammilyn Kim

CLARINETES
Myeisa Barnhill

Stephanie Bozzano

Momento de Oração - MIAMA Jocilene Ayres Malas

Boas Vindas e Comunicações - Pr. Aloísio Campanha

Mensagem - Pr. Aloísio Campanha

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Congregação

Cantando da Fidelidade do Senhor - MIAMA Jocilene Ayres Malas

FIEL  A MIM

Palavras Finais, Oração & Bênção - Pr. Aloísio Campanha

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

