
 
 

                   
              ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO 

                         DIA 21 – Lídia Lacerda Krummenauer 
DIA 21 – Monica Malas 

                       DIA 22 – Meyre Ellen Nunes Gomes 
                     DIA 25 – Douglas Lacerda Parreira 

        DIA 25 – Nilton Zuckerman 
DIA 26 – Kevin J. Chan 

                                  DIA 31 – Casamento – Nathalia e Douglas 
 

VISITANTE 
Agradecemos sua visita e esperamos tê-los conosco novamente! 

 
ATIVIDADES PERMANENTES 

 
Escola Bíblica Dominical (Adultos e Jovens): 2:15 pm 
Culto Dominical: 1:00pm 
Culto de Oração e Estudo Bíblico: Quarta-feira 8:00 pm 
Ceia Memorial: 1º  domingo do mês 
Culto Administrativo:   trimestral - 2º  domingo do mês 
Reunião do Conselho Administrativo: 1ª sexta-feira do mês 

 
 

 
EBD 

Livro de Neemias tratando do assunto: Como 
enfrentar os velhos inimigos com novas faces no 
capítulo 6.  
 
 

 
UMA NOVA OPÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO: DOAÇÕES ON-LINE 
 
Acesse o link ainda hoje, confira e…CONTRIBUA SEGUNDO PROPUSER 
SEU CORAÇÃO! 
LiberdadeNY.org/donation   
 

PROGRAMAÇÃO DE FEVEREIRO 
 

Alem da atividades normais da igreja teremos no: 
 
Hoje–  Encontro para mulheres na igreja de Kearny/NJ . O Deus Pródigo 
será o tema da programação.  

 
Dia 13– Dia da Amizade programação dos Jovens.Vamos estar 
apoiando esta programação que com certeza vai ser muiito 
abençoada.  
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VENCENDO O DESAPONTAMENTO 

“Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das aguas  de Mara, porque 
eram amargas” Exodo 15:23 

Tem muita gente neste mundo desapontada. É pai que está desapontado com o filho e vice-
versa, patrão desapontado com o funcionário e vice-versa, governo com os governados e 
vice-versa, técnico com os jogadores e vice-versa e etc… 
O desapontamento é uma das razões que impede o recomeço. Passamos a não acreditar 
mais e achamos que é o fim da linha . Por causa disso começamos a culpar os outros e  
remeter a nós mesmos a um passado escravizador.  
Não são raras as vezes que alguem nos pergunta se está tudo bem , e entre lágrimas nós 
repondemos que sim ,mas no fundo o coração está dilacerado porque passamos a não 
acreditar  em nós mesmos e fica uma sensação de desamparo, de solidão , de descrédito. 
É muito importante lembrar nestas horas que tem muita coisa bonita que aconteceu depois 
de um desapontamento.  Precisamos trazer a nossa memória esta coisas , pois é isto que 
nos dá um futuro e uma esperança. 
Quando olhamos para José que foi traído e vendido pelos irmãos e tinha todo o direito de 
estar desapontado, resolveu reescrever a sua história , e com isso salvou a sua família e o 
seu povo. Também podemos lembrar de Davi que sendo fiel a Saul,  foi perseguido por ele, 
teve a chance de tirar-lhe a vida, mas decidiu ser fiel a Deus e se tornar um rei segundo o 
coração do Eterno. E por fim, quero mencionar Jesus Cristo que , crucificado injustamente, 
abandonado pelos seus discípulos, tráido pelos seus seguidores, zombado por um ladrão , 
desafiado pelos guardas, decidiu perdoar e submeter a Sua vontade ao vontade do Pai. 
Então é importante usar alguns processos para que o desapontamento não seja um 
obstáculo para um recomeço. Procure empregar o recurso certo para vencer, olhe para 
Deus, procure quem está por detrás do seu desapontamento, espere no agir do Senhor na 
sua vida. 
É verdade que pessoas nos desapontam, também é verdade que desapontamos alguem, 
mas vale a pena lembrar que depois de uma amargura na vida sempre tem uma fonte de 
agua potável  e palmeiras, afinal de contas “o choro pode durar uma noite, mas a alegria 
vem pela manhã”. 
Forte abraço, 
 

Pr. Aloisio Campanha 
 



 
 
 
Video Countdown                                                         MIAMA & de Multimídia 
Música Congregacional                  Grupo Vocal&Instrumental/Congregação 

 
DESCANSANDO NO PODER DE DEUS - 330 HCC 

Oração                                                                        João Rubens Soares 
Boas-Vindas & Comunicações                                Nélio de Almeida Chaves 
Música Congregacional                  Grupo Vocal&Instrumental/Congregação 
 

BLESSINGS 
DEUS DO IMPOSSÍVEL 

Momento de Intercessão                                                    r. Aloísio Campanha 
Música Congregacional                 Grupo Vocal&Instrumental/Congregação  

 
FROM THE INSIDE OUT 
DEUS CUIDA DE MIM 

 
Mensagem                                                      Pr. Aloísio Campanha 

“VENCENDO O DESAPONTAMENTO” 
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos                              Pr. Aloísio Campanha 
Música Congregacional                  Grupo Vocal&Instrumental/Congregação 

 
MAS OS QUE ESPERAM NO SENHOR 

Palavras Finais                                                                   Pr. Aloísio Campanha 
Oração Final                                                                   Pr. Aloísio Campanha 
Música Final                                                                    Instrumental 
 
 
VOCAL: Danila Pinheiro Chaves, Jocilene Ayres Malas, Nélio de Almeida 
Chaves, Pollyanna Soares 
PIANO: Jocilene Ayres Malas 
VIOLÃO: Joao Rubens 
BATERIA : Kevin Chan 
SOM: Kevin Chan 
PROJEÇÃO: Anthony Soares 
 
 
 
 

 
 

 
AGENDA DE ORAÇÃO 

SEGUNDA-FEIRA: Ministério Pastoral 
e Família Pastoral 

 
TERÇA-FEIRA: Diretoria da Liber NY 

e Ministério de  Artes Culinárias 
 

QUARTA-FEIRA: Ministério de Louvor e Adoração 
e Ministério de Jovens e Adolescentes 

 
QUINTA-FEIRA: Famílias de Nossa Igreja 

e Visitantes 
 

SEXTA-FEIRA: Ministério de Finanças 
e Ministério de Mulheres 

 
SÁBADO: Enfermos & Ministério de Criancas 

 
DOMINGO: Ministério de Oração, 

Famílias da Igreja e 
Brasil 

AULAS DE MÚSICA NA IGREJA: Os professores SAMUEL 
MARTINELLE, CARINA CALISTRO & JOCILENE AYRES, aqui na 
igreja, para facilitar o acesso dos membros interessados em 
descobrir e investir seriamente no desenvolvimento de seus 
talentos musicais. Os  professores são músicos profissionais, 

altamente qualificados, com diversos diplomas e prêmios em suas áreas e uma 
vasta experiência em ensino. As aulas oferecidas são de BATERIA, CANTO, 
CONTRA-BAIXO, GUITARRA. PIANO. VIOLÃO e VIOLINO. Aulas de 30 ou 60 
minutos. Todas as idades e níveis de conhecimento, são bem-vindos! Preços 
diferenciados para membros da LiberNY.Para obter maiores informações, visite 
nossa página no Facebook: www.facebook.com/musicteachersny ou 
procure  Jocilene e-mail: jo@libertyny/org ou ligue (718) 472-4732  
 
CANTATA DE PÁSCOA: No próximo domingo, estaremos iniciando so ensaios para 
nosso EASTER PROJECT 2016 
Estarão partipando conosco a IMMANUEL CHURCH e a IGREJA BATISTA DE 
KEARNY. Os projetos musicais de nossa igreja, tem obtido resultados 
abençoadores, tanto para os perticipantes dos grupos vocais, como também para 
a igreja, pois tem sido um instrumento na proclamação do Evangelho, através da 
música. O nome de Jeuss tem sido exaltado e glorificado e vidas tem sido 
alcançadas e salvas. Tome nota, Ore e Participe conosco deste 
MINISTÉRIO!INÍCIO DOS ENSAIOS: 14 DE FEVEREIRO, ÀS 4PM 

Culto de Louvor e Adoração 
      

Comunicações 

http://www.facebook.com/musicteachersny

