
 
 

                   
              ANIVERSARIANTES DO MÊS DE FEVEREIRO 

                        
                            DIA 23 – Selma Campanha 

                            DIA  24 – Samantha Resende  
 
  
 

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 hoje do assunto: O 
fortalecimento da cidade de Deus – Cap. 7. 
 
 
 
 

Estamos no final deste estudo de 
Neemias e em breve estaremos 
iniciando o estudo sobre  
 O TABERNACULO. Esteja orando 
afim de que Deus lhe de tempo 
para estar conosco neste novo 
projeto da Escola Biblica Dominical 
a maior e melhor do mundo.  
 

 
 

UMA NOVA OPÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO: 
DOAÇÕES ON-LINE 

 
Acesse o link ainda hoje, confira e…CONTRIBUA 
SEGUNDO PROPUSER SEU CORAÇÃO! 

LiberdadeNY.org/donation   
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Pr. Aloísio Campanha 

 
DEIXANDO A ANSIEDADE DE LADO 

“Não andeis ansiosos por coisa alguma… “ Filipenses 4:6 
A primeira razão para o nosso stress não é o nosso trabalho, é a nossa ansiedade. 
O trabalho não nos faz ficar acordado toda a noite, a ansiedade sim. 
Deus é muito claro na Bíblia sobre o que Ele pensa sobre a ansiedade – Filipenses 
4:6 diz : “Não andeis anisiosos por coisa alguma…” 
Por que é necessário deixar a ansiedade de lado , baseado nesta afirmação do 
Todo-Poderoso? 
Primeiro, porque a ansiedade é irracional. Ela exagera o problema. Voce já notou 
que quando alguem fala mal de voce, quanto mais voce pensa sobre o assunto, 
mais ele cresce? Depois a ansiedade não ajuda em nada, porque ela não trabalha 
em nosso favor. Preocupar-se com algo que não podemos mudar é perder tempo 
e ficar ansioso por coisa que precisamos mudar não é saudável. Somente temos 
que ir e promover as mudanças. 
Segundo, porque a ansiedade é antinatural. Ninguem nasce com ansiedade. Voce 
pode até pensar que nasceu com isso, mas eu lhe afirmo que não. Ansiedade é 
uma coisa que voce aprendeu. Desde que a ansiedade não é natural , ela prejudica 
a saúde. Seu corpo não foi construído para segurar a ansiedade. Quando uma 
pessoa diz que “está doente de ansiedade” está falando a verdade. Médicos dizem 
que muitas pessoas poderiam deixar o hospital hoje se eles soubessem que é 
necessário deixar a culpa, o ressentimento e a ansiedade. Provérbios 14:30 na 
linguagem de hoje diz, “ o coração  puro é a vida do corpo”. 
Terceiro, a ansiedade é inútil. A ansiedade não pode mudar o passado, a  
ansiedade não pode controlar o futuro, tudo o que ela faz é bagunçar o seu 
presente. A única coisa que a ansiedade muda é voce. Isso faz de voce um 
miserável. A ansiedade nunca resolve um problema, por isso é inútil. 
Por ultimo, a ansiedade é desnecessária. Deus criou voce, pensou em voce, quer 
salvar voce e colocar em voce e Espírito dEle. Voce não acha que Ele pode resolver 
todas as coisas por voce? Às vezes ficamos carregamos um peso que não é 
necessário, quando alguem já carregou todo esse peso para nós. 
O primeiro passo para gerenciar a ansiedade é parar de ficar pensando nela. Porque 
ela é irracional, antinatural, inútil e desnecessária. E depois seguir o conselho de 
Pedro que está nas Escrituras assim, “lancemos sobre Jesus a nossa 
ansiedade, porque Ele é quem cuida de nós “.  
Deixemos de lado a ansiedade. 
Abraço forte, 

Pr. Aloisio Campanha 



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

 
EM JESUS AMIGO TEMOS  - 165 HCC 

Oração                                                                                       Kevin Chan 
Música Congregacional                  Grupo Vocal&Instrumental/Congregação 

CONHECÍ UM GRANDE AMIGO 
Boas-Vindas & Comunicações                               Nélio de Almeida Chaves 
Músicas Congregacionais   Grupo Vocal&Instrumental/Congregação 

COMUNHÃO  
COMO É BOM ESTARMOS AQUI 

Mensagem Poética             MIAMA Jocilene Ayres Malas 
“MEU AMIGO ESPECIAL” 

Música Congregacional                 Grupo Vocal&Instrumental/Congregação  
HE KNOWS MY NAME 

CHORAR E SORRIR COM VOCÊ 
Momento de Intercessão                            Danila Pinheiro Chaves 
Músicas Congregacionais               Grupo Vocal&Instrumental/Congregação 

MENTE E CORAÇÃO 
AOS PÉS  DA CRUZ 

Mensagem                                                      Pr. Aloísio Campanha 
“DEIXANDO A ANSIEDADE DE LADO” 

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos                        Pr. Aloísio Campanha 
Video Mensagem                                       MIAMA & Multimídia

 JESUS, MESSIAH 
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: Os ensaios para o EASTER PROJECT 2016, 
começam HOJE, às 4pm 
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

