
NEW YORK, 13 DE OUTUBRO DE 2019 - ANO XIX Nº93

LIBERTY BAPTIST
THE CONNECTION CHURCH

“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

15 ANOS DA LIBERNY 
Um fi nal de semana repleto de celebrações! O 
pregador convidado será o Pr. Alcione, da Wal-
nut Baptist Church, cujo coral fará participação 
no sábado. No domingo teremos batismos de 
alguns de nossos irmãos. Não deixe de partici-
par desta FESTA! SÁBADO: 19 de outubro, às 
7:30pm. DOMINGO: 20 de outubro, às 5:00pm.

OPERATION CHRISTMAS CHILD
Chegou novamente a oportunidade de 
presentearmos crianças ao redor do 
mundo, como fazemos todos os anos. Faça 
uma ou quantas caixas desejar, ou ajude 
fi nanceiramente para que caixas sejam 
montadas e enviadas. Se você quiser participar, 
procure a BIA MOREIRA que lhe dará mais 
informações. A DATA para entrega das caixas 
será dia 17 DE NOVEMBRO.

Confi ra o editorial do Pr. Aloísio 
Campanha na próxima página

A dor e o sofrer 

WHAT A WONDERFUL NAME  
Este é o título de nossa Cantata de Natal 2019. Se 
você quiser participar do Liberty Choir, procure nos-
so stand no Fellowship Hall. Inscreva-se e pegue 
seu material ainda hoje. Os ensaios iniciarão no dia 
27 DE OUTUBRO, às 2pm

SAXOFONISTA ANGELO TORRES
Convide seus amigos para o dia 10 de Novembro!

PROGRAMA DE THANKSGIVING
Dia 24 de novembro teremos nosso tradicional 
evento com um culto de agradecimento e depois 
um delicioso jantar. Será um prazer receber você, 
sua família e amigos. Ore! Convide! Participe!



EDITORIAL
por Pr. Aloísio Campanha

Lama Michel Rinpoche, aos 13 anos 
de idade, comentou em seu primeiro livro 
Uma Jovem ideia de Paz (Ed. Sarasvati): 
“Sofrimento é ter apego à dor. Uma coisa 
é a gente ter dor e sofrer com isso; outra 
coisa é dizer: ‘Está doendo, mas por que vou 
sofrer, passar mal?’”. Dor e sofrimento são 
coisas diferentes. Uma coisa é a gente ter 
dor e outra é ter sofrimento. Você pode ter 
dor e não achar que ela é algo ruim, pode 
transformá-la. Ou seja, em vez de interpretar 
a dor como um erro ou uma punição, 
podemos encará-la como um fato, algo que 
temos simplesmente que atravessar.

Tememos a dor emocional porque temos 
medo que ela jamais termine. Entender que 
o sofrimento em si não é permanente nos 
ajuda a atravessá-lo. Por isso, faz parte 
do processo de purifi car o sofrimento a 
consciência de que ele, em si, não é eterno. 
A questão está em não negar nossas 
emoções, pois são elas que nos apontam 
nossos limites e também nossa capacidade 
de enfrentar as situações. Portanto, não 
devemos reprimi-las, mas sim usá-las como 
um instrumento de autoconhecimento.

O que pensamos a respeito da dor 
interpreta a intensidade de seu sofrimento. 
Na medida em que nos abrimos para aceitar 
e transformar nossa dor, mudamos a relação 
que temos para com ela.

A dor e o sofrer
Instintivamente resistimos à dor. Isso 

é natural. Mas podemos nos transformar 
em pessoas mais fortes se praticarmos o 
enfrentamento da sensação de desconforto 
sem interpretá-la como boa ou ruim. A 
percepção da dor emocional nos poupa de 
sentirmos mais dor. Mesmo que doa, é o 
ato de perceber a dor que faz com que ela 
se dissolva. É sadio sofrer, mas apenas o 
necessário, o natural. O que não é sadio é 
negar uma dor emocional ou senti-la sem 
querer aceitá-la. Esta atitude é possível, mas 
envolve treino. É como meditar, precisamos 
treinar. Pois nossa mente mimada não quer 
mudar, mesmo que seja para melhor. Afi nal, 
ela não sabe que a mudança pode ser boa!

Por isso, temos que abandonar a atitude 
de achar que somos feitos do jeito que somos 
e não vamos mudar. Esse pensamento é 
muito infantil, pois não reconhecemos que 
podemos nos responsabilizar por quem já 
somos e queremos ser.

Estamos tão sobrecarregados de ideias 
preconcebidas, expectativas e exigências 
que não conseguimos mais nos mover 
dentro de nós mesmos! Quanto mais rígidos 
formos internamente, mais insatisfatório 
será o mundo à nossa volta.

A dor é inevitável, o sofrimento é 
opcional.

Forte abraço.



SEGUNDA-FEIRA
Ministério Pastoral e
Família Pastoral

TERÇA-FEIRA
Diretoria da LiberNY
e Ministério de Artes Culinárias

QUARTA-FEIRA
MIAMA - Ministério de Adoração, 
Música e Artes e Minist. 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 Crianças

DOMINGO
Ministério de Oração,
Famílias da Igreja e Brasil

AGENDA
DE ORAÇÃO

Visitantes
Nos alegramos com a sua visita! 

Volte sempre, pois a alegria será bem maior.

ATIVIDADES
PERMANENTES

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
(Adultos e jovens) - 3:45 pm

CULTO DOMINICAL
5:00 pm

CAFÉ COM
BÍBLIA

Quarta-feira - 8:00 pm

CEIA MEMORIAL
1º domingo do mês

ANIVERSÁRIOS
 -  OUTUBRO

15- Laverne Middleton
17- Gil Sampaio 
17- Aniversário da Igreja
19- Casamento: Pr. Valdir & Gil Sampaio
22- Stephanie Wheaton
21- Casamento: Aldo & Denize dos Santos
23- Casamento: Sergio & Carol Tolentino
28- Benjamin B. Parreira



BAIXO
Pollyanna Soares

BATERIA
Kevin Chan

SOM
Elisângela Souza
Kevin Chan
Sotiris Malas

VOCAL (ordem alfabética)
Jocilene Ayres Malas
Monica Malas
Simone Salgado

PIANO / LÍDER
Jocilene Ayres Malas

TECLADO
Silvio Romero Campos

VIOLÃO
Antonio Tergilene

PROJEÇÃO
Anthony Soares

APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas

TRADUÇÃO
Pollyanna Soares

Vídeo Inicial - MIAMA & Multimídia

Louvando & Adorando ao Senhor - Grupo Vocal e Congregação

ATOS 2
COMO É DOCE A COMUNHÃO

HE KNOWS MY NAME
EU CUIDO DE TI

Boas-Vindas e Comunicações - MIAMA Jocilene Ayres Malas & Multimídia

Mensagem - Pr. Aloísio Campanha

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Congregação

Cantando Sobre o Cuidado de Deus - Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

DEUS CUIDARÁ DE TI – 33 HCC

Palavras Finais & Bênção - Pr. Aloísio Campanha

Música Final - Instrumental

f

Culto de Louvor
e Adoração


