
 
               ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO 

                                      04 – Evanise Andrade 
                                               04 – Rosana Kenneth Scott 
                                               07 – Maria de Oliveira 
                                               09 -  Lilian Bernardes 
                                               10 – Pollyanna Soares 
                                               11 – Betty Kenneth Scott 
                                                16 – Anderson dos Santos 
                                                21 - Silvana Faria da Cruz 
                                                25 – Carlos Conceicao 
                                                27 – Maria Luci Scaramuzzi 
                                       30/08 – Sophia de Oliveira 
                                             VISITANTE 
Agradecemos sua visita e esperamos tê-los conosco novamente! 
 

ATIVIDADES PERMANENTES 
Escola Bíblica Dominical (Adultos e Jovens): 1:00pm 
Culto Dominical: 2:30 pm  
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   

 
Editorial Continuação 
Portanto, usemos essas ferramentas como agentes libertadores de nossa alma. O 
perdão, a oração e o amor com certeza serão os “poderes” que reestabelerão a paz, 
a alegria e a esperança em  nossa vida, em nosso lar, em nossa igreja e em nossa 
nação. 
Que Jesus nos abençoe. 
Abraço forte, 

Pr. Aloísio Campanha 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

         New York 28 de agosto de 2016 – Ano XI N°30 
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020 

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

 
LIBERTANDO-SE DOS CÁRCERES DA ALMA 

“Senhor , tira a minha alma do cárcere…” Salmo 142:7 
 
É interessante a história dos super-heróis da televisão ou do cinema. O inimigo, o 
monstro, o invasor ou o que podemos dizer que é aquele quem ameaça, vem com 
toda força e domina quase todo o tempo. No final , esse que se torna o super-herói, 
clama por um poder especial, se veste de forma diferente, entra em um lugar secreto, 
sai com armas poderosas e derrota aquele quem ameaçava, e a paz é novamente 
instituída. Não estou acompanhado novelas, mas posso afirmar que é a mesma coisa: 
o malfeitor predomina em todos os capítulos até o ultimo quando é desmascarado e 
vai preso e tudo termina por ali, sem continuidade e sem preço pago.  
A nossa alma é parte desta narrativa. Parece que o mal sempre predomina. Isso é 
devido as circunstâncias, devido a pessoas e tambem a nós mesmos, quando 
encarceramos a nossa alma e deixamos que o invasor tome as rédeas de nossa 
existência. Um caos se instala, a paz não é experimentada, a alegria já não se faz 
presente – precisamos de um super-herói urgentemente. 
Se olharmos para as narrativas bíblicas podemos perceber alguns exemplos de gente 
, que como a gente, usou algumas ferramentas que foram o instrumento para sua 
libertação , de sua família , de sua nação e até de todos os povos. 
Pessoas que percebendo o inimigo, entraram em sintonia com o Eterno, e de lá veio 
o poder transformador que mudou a trajetória da história de suas vidas e estão 
escritas como exemplo a seguir. 
Me vem a mente o exemplo de José. Em vez de ficar discutindo com seus irmãos, 
acusando-os, e de ter um espírito vingativo, decidiu perdoá-los. O perdão é uma 
força libertadora e um poder tremendo.   O perdão abre as portas para a escrita de 
uma nova história. O que falar de Josafá, quando soube que estava vindo contra 
ele uma grande multidão, colocou-se de joelhos e convocou uma nação para orar. 
Em vez de preocupar, ele entregou a situação para o Eterno. Oração é tambem 
uma força libertadora, porque através dela nós temos a revelação do alto. E Jesus? 
Quando não julgou aqueles que queriam ser maiores no reino de Deus, que 
ficavam disputando posições, que queriam pisar uns nos outros por 
reconhecimento? Simplesmente os amou, a Bíblia diz que “os amou até o fim”, ou 
seja, Jesus não desistiu deles, como tambem não desiste de nós. 
                                                                                                                          Continua na página 04 
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Video Inicial                                                                        MIAMA & Multimídia 
Oração                                                     Nélio de Almeida Chaves                                                                           
Músicas Congregacionais                                          Grupo Vocal & Instrumental/Congregação 

TU ÉS SANTO 
OS QUE CONFIAM NO SENHOR 

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

CANTAREI TEU AMOR PRA SEMPRE 
 
Momento de Intercessão                                                                 Pr. Aloísio Campanha  
Música Congregacional                                    Grupo Vocal & Instrumental/Congregação 

QUÃO GRANDE É O MEU DEUS 
Mensagem                                                                         Pr. Aloísio Campanha 
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos                                                                     Congregação 
Música Congregacional                                    Grupo Vocal & Instrumental/Congregação 

AMAZING GRACE (MY CHAINS ARE GONE) 
Oração Final e  Benção                                                                         Pr. Aloísio Campanha 
Video Final                                                                         MIAMA & Multimídia 
 
 
VOCAL 
Danila Pinheiro Chaves 
Elisangela Souza 
Luana Brasil 
Nélio de Almeida Chaves 
Pollyanna Soares 

 
VIOLÃO 
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 Finanças e Ministério de Mulheres 
 
SÁBADO: Enfermos & Ministério de Crianças 
 
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) 
Não espere até o último dia para fazer o seu pagamento, procure fazer o mais 
rápido possível para evitar emprevistos. Dia 11 de setembro é a data final e não 
vamos esperar. Caso voce esteja em dúvida por favor decida logo pois temos uma 
lista de espera. 

 
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 
      


