
       
               ANIVERSARIANTES DO MÊS DE AGOSTO 

                                             02 – Josue Paulo da Silva 
                                             06 – Nelio & Danila Chaves (casamento) 
                                             19 – Carlota Custodio 
                                             30 – Sophia de Oliveira 
                                             30/07/2016 – Claudia Barbosa 

 
VISITANTE 

Agradecemos sua visita e esperamos tê-los conosco novamente! 
 

ATIVIDADES PERMANENTES 
Escola Bíblica Dominical (Adultos e Jovens): 2:30 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 
 

AULAS DE MÚSICA NA LIBERNY 
 

 Aulas de Piano, Bateria, Violão, Baixo, Violino e Canto. Para maiores 
informações, procure a Ministra de Adoração, Música e Artes, Jocilene 

Malas pelo telefone (718) 472-4732 ou por emailjo@libertyny.org 
 
 

EBD 
Os nosso estudos sobre o TABERNÁCULO estão super interessante. Voce 

não deve fica de fora. Venha, participe conosco 
 
UMA NOVA OPÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO: DOAÇÕES ON-LINE 
 
Acesse o link ainda hoje, confira e…CONTRIBUA SEGUNDO 
PROPUSER SEU CORAÇÃO! LiberdadeNY.org/donation   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

         New York 31 de julho de 2016 – Ano XI N°26 
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 –  (718) 956-4020 

www.LiberdadeNY.org            facebook.com/LiberdadeNY 
Pr. Aloísio Campanha 

 
OS CÁRCERES DA ALMA (2) 

“Solta-me covarde, Deus me deu como gaiola a imensidade”- Castro Alves 
Quantas vezes por termos a nossa alma encarcerada, não experimentamos a imensidade da 
graça de Deus.? Nos trancamos em nossas limitações e não conhecemos de perto o Deus 
ilimitado que é Soberano, vivemos uma vida ordinária e não percebemos que o 
Extraordinário está com a mão estendida para fazer conexão conosco. 
Pois é, a alma encarcerada, aprisiona tambem a visão, os sentimentos, as emoções e as 
nossas atitudes se tornam as mais ruins possíveis. E o pior é quando o corpo sobregarregado 
adoece, isso é a somatização. 
A alma fica encarcerada pelas aparências, quando ela quer ser o que não é. A pior coisa que 
tem é o auto-engano. Quando voce diz uma mentira a sí próprio e quase acredita que aquilo 
é verdade. É a alma hipócrita, mascarada. Querendo apresentar outra coisa diferente da sua 
essência. Tambem  a alma fica encarcerada pela culpa que a arremete ao passado e ali a 
ameaça, não permitindo ver a luz.  A inveja tem encarcerado tambem , quando a nossa alma 
não consegue lidar com o brilho dos outros. 
Mas além desses podemos pensar nessa alma encarcerda pelo medo. O medo é um gigante 
que se alimenta da carência. Alguem escreveu que “o medo é um microscópio que aumenta 
o perigo”. Pessoas vivem com medo imaginário ( criam fanstamas na alma) , do 
desconhecido, da dor, da soloidão, da morte, entre outros. O medo se torna as terríveis 
algemas da insegurança. 
Outro encarceramento da alma se dá pela decepção. O século XXI já começou  batizado  
como o século da decepção. Hoje decpecionamos com a política, com o nosso time de 
futebol, com grandes coisas, mas o grande problema está nas pequenas decepções., porque 
elas geram feridas profundas na alma e traumas na intimidade. 
Por fim, pelo menos neste domingo, o cárcere da sexualidade deturpada. Vivemos 
sufocados por uma atmosfera de sensualidade abusiva, de taras terríveis, onde  a sedução 
parece ser a arma de todos. Basta abrir o seu computador, ler uma revista, folhear um 
jornal, e estaremos diante de uma usina de comportamentos sedutores. Se percebermos 
nos outdoors, as propagandas para os mais diferentes produtos , tem uma mulher semi-
nua. 
Para nos libertar desses cárceres, além de ajuda professional, nós não podemos abrir mão 
de experimentar a graça de Deus. Como diz Marin Luther King “ ainda que não somos o que 
gostaríamos de ser, ainda que não somos o que iremos ser, pela graça de Deus não somos 
mais o que éramos”, por isso é que o apóstolo Paulo diz que “essa graça nos basta”. Firme-
se pois nessa maravilhosa graça , para que sua alma inicie o  processo de libertação. 
Abraço forte. 

 Pr Aloisio Campanha 

mailto:jo@libertyny.org


 
 
 
 
Video Countdown                                                   MIAMA & Multimídia 
Oração                                                                                           Elisangela Souza 
Músicas Congregacionais             Grupo Vocal & Instrumental/Congregação 

EM SUAS PORTAS ENTRAREI COM LOUVOR 
GREAT ARE YOU LORD 

QUÃO GRANDE É O MEU DEUS 
 

Momento de Comunhão & Confraternização        MIAMA Jocilene A. Malas 
Open Mic – Compartilhando Bençãos                Membro da Congregação 
Músicas Congregacionais             Grupo Vocal & Instrumental/Congregação 

FROM THE INSIDE OUT 
DEUS DO IMPOSSÍVEL 

Momento de Intercessão           Pr. Aloísio Campanha 
Mensagem                                                                   Pr. Aloísio Campanha 

“OS CÁRCERES DA ALMA – parte II” 
 
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos                                             Congregação 
Música Congregacional                Grupo Vocal & Instrumental/Congregação 

ALIANÇA 
Agradecimento aos Visitantes, Avisos & Palavras Finais         Pr. Aloísio Campanha 
Oração Final e  Benção                                       Pr. Aloísio Campanha 
Música Final                                                                    Piano 
 
 
VOCAL 
Elisangela Souza 
Jocilene Ayres Malas 
Pollyanna Soares 
PIANO 
Jocilene Ayres Malas 
VIOLÃO 
João Rubens Soares 
BATERIA 
Kevin Chan 
SOM 
Kevin Chan 
Selma Souza 
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 Igrejae Visitantes 
 
SEXTA-FEIRA: Ministério de Finançase Ministério de Mulheres 
 
SÁBADO: Enfermos & Ministério de Criancas 
 
DOMINGO: Ministério de Oração,Famílias da Igreja e Brasil 

 
AVISOS 

 
DIA DE CONFRATERNIZAÇÃO: SIGHT & SOUND THEATRE 

 
Dia: 29 de outubro de 2016 
Horário: 11:00 AM 
Preço: Adulto $150,00 
            Criança: $100,00 (até 12 anos) 
Parece que o mes de outubro esta bem longe não? Mas, o tempo passa rápido 
portanto, procure fazer os seu pagamento o mais breve possível, será de grande 
ajuda para os organizadores do evento. 

 
 

MÊS DE AGOSTO 
 

Dia 06 – Consagração ao Ministério de Música Ingrid Magalhães – First Brasilian 
Baptist Church of Naugatuck 
Dia 20 – Posse do Pr. Josias Bezerra – Kearney Baptist Church -NJ 
Dia 27 – Consagração ao Ministério Pastoral Lucas Izidoro – PIB Family Church 
 

CADASTRO 
 
Estamos acertando o Cadastro da Igreja (nome, endereço, telefone, e-mails e 
etc.) . Se voce ainda não preencheu o seu procure a Irmã Lídia Lacerda o mais 
rápido possível. Não fique sem receber informacões e mesmo que o seu nome 
fique de fora de alguma atividade CADASTRE-SE, membros e agregados. 

Comunicações Culto de Louvor e Adoração 
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