
*Está participando de nosso culto nesta 
noite o Grupo de Adolescentes da Primeira 
de New Jersey. 
O nosso “Thank You” de coração. Que o 
Senhor possa estar abençoando a cada um 
de vocês e os seus líderes. 
Como disse Salomão: “...é muito bom 
lembrarmos do Senhor nos dias em que 
somos adolescente...”. 
*Pr. Aloisio mais uma vez contamos com a 
sua presença o que é sempre uma motivo 

de grande alegria para nós. O nosso desejo é que esta noite 
seja de vitórias. Que Deus o abençoe também assim como 
sua família e ministério sempre é a nossa oração. 

 
 Visitante seja bem-vindo. Que Deus abençoe sua vinda! 

 
ESCALA DE SERVIÇO 

          
   Hoje  Próximo domingo 
 
Dirigente do Culto              João Rubens Soares        João Rubens Soares 
Som                                     Kevin Chan                     Kevin Chan                      
Projeção         Anthony Soares               Anthony Soares               
Recepção         Pollyanna Soares                             
Contagem/Hoje                  Fatima, Jerusa, Sotiris   
Contagem/Proximo Dom   Fatima, Jerusa, Sotiris   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A TRISTEZA SEGUNDO DEUS 
 

De vez em quando em nossa vida sentimo-nos inconformados com alguma coisa. 
De repente parece que algo anda errado e bate uma tristeza que não entendemos 
bem o porquê e de onde vem. Não é bem uma tristeza pelo emprego perdido, 
nem pela discussão com o cônjuge, com um aborrecimento com os filhos, nem 
porque não se enxerga uma luz com relação a situação imigratória. É algo que 
incomoda e que requer de nós uma atitude! Mas o que fazer diante de uma 
situação como essa? Gostaria que você considerasse que Deus permite certas 
"tristezas" em nossas vidas que nos redirecionam para um outro lado que as 
vezes teimamos em não enxergar.Não que essa tristeza segundo Deus vai nos 
deixar pior, mal-humorado ou depressivo, porque esses são sintomas da tristeza 
segundo o que o mundo oferece, mas é para reescrevermos um capítulo de nossa 
vida que não está indo de acordo com a vontade d'Ele . A tristeza segundo Deus é 
passageira. Ela não se perpetua, não vai durar meses, não é para sempre. Ela é 
breve. Quando nos sentimos assim, o nosso pensamento é que não vai passar, 
mas o tempo de Deus é diferente do nosso. O "Kairós" de Deus não é como o 
nosso "Chronos". É somente o tempo de nos conscientizarmos de que algo 
precisa ser mudado, de que há coisas que precisam ser ajustadas, de que um 
erro precisa ser confessado, e então as coisas começam a se ajustar e a tristeza a 
se dissipar porque esse era o propósito de Deus.A tristeza segundo Deus promove 
arrependimento. A tristeza segundo Deus é uma mudança de mente -uma 
metanóia. É uma mudança de direção. Nós estávamos indo para o norte, e de 
repente nos sentimos inconformados em ir para o norte, e nos voltamos para o 
sul, e descobrimos que estamos na direção certa. É quando nos agarramos a 
Deus e não olhamos mais para as coisas que estavam sendo os nossos deuses.A 
tristeza segundo Deus gera vida. Ela não mata. Não é como a tristeza do mundo 
que gera morte. Se você pensa que vai morrer porque está inconformado, 
angustiado ou triste e não sabe o porquê, saiba que Deus já está trabalhando em 
seu favor. Ele quer que o seu coração se volte para Ele e então Ele vai cavalgar 
nas alturas em seu favor.Portanto louve a Deus pela sua angústia, pela sua 
inconformidade, pela sua tristeza porque é uma oportunidade ímpar de se agarrar 
a Deus, de se voltar para Ele e dizer : Foi bom eu ser afligido para que 
aprendesse os seus mandamentos. “Sabendo vós isso que a tribulação produz 
perseverança...” (Romanos 5:3b). 
 
Forte abraço, 

Pr. Aloisio Campanha 

 
ATIVIDADES PERMANENTES 

 
Escola Bíblica Dominical – 05:30 pm 
 
Culto Dominical – 07:00 pm 
 
Culto de Oração e Estudo Bíblico – Quarta-feira 8:00 pm 
 
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês 
 
Assembléia Geral – Todo 2º domingo do mês às 4:30 pm 
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www.LiberdadeNY.org 

  “Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há 
liberdade.” 

2 Coríntios 3.17 



C U L T O  D E  L O U V O R  E  A D O R A Ç Ã O  

Música Inicial                                                                   Piano e Cello  
Oração Inicial                                                        João Rubens Soares 
Cântico                                                Liber NY Worship & Praise Team 
 

Estamos Aqui Para Celebrar 
 

Boas-Vindas                                                  M.M. Jocilene Ayres Malas 
Música Especial                            Grupo de Adolescentes de New Jersey 
Campanha Do Ano De 2008                                             Jerusa Soares 

TEMA 
“Vivendo os planos de Deus” 

 
DIVISA 

“Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor; 
planos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança.” 

Jeremias 29:11 
Hino Congregacional                                         Regente e Congregação 
 

Nossa Fé Jesus Contemplará - 338 HCC (1ª estrofe) 
 

Dedicação de Dízimos e Ofertas                                       Jerusa Soares 
Oração de Gratidão e Consagração     
Participação Especial     Grupo de Coreografia de New Jersey 
Cânticos                                              Liber NY Worship & Praise Team 
 

Tudo é possível 
Deus Fará Um Caminho 

 
Apresentação do Pastor Convidado e Oração            João Rubens Soares 
Mensagem                                                           Pr. Aloísio Campanha 

A Tristeza Na Perspectiva Divina 
II Corinthios 7:1 – 11 

 
Música Especial                            Grupo de Adolescentes de New Jersey 
Palavras Finais                                                Maria de Fátima Lacerda 
Oração Final e Benção                                          Pr. Aloísio Campanha 
 

 
 

Regência: Jerusa Soares 
Piano: Pollyanna Soares & M.M. Jocilene Malas 

Violoncelo – Caroline Soares 
Violão/Guitarra: Douglas Parreira 

Contra-baixo: Caroline Soares                                                                           
Bateria: Kevin Chan 

 

COMUNICAÇÕES 

                                    INTERCESSÃO 
“Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que 
aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são 
ouvidas as tuas palavras; e eu vim por causa das tuas palavras.” Daniel 10:12 
Oremos: 
*Por aquele que Deus escolheu  como pastor de nossa igreja – Importante 
*Por  Hannah, filhinha do Pr. David e de Ronize Paszkiewicz, 
*Pela saúde de nosso irmão Manuel Cunha e irmã Jerusa Soares,  
*Matheus (os pais Gitane e Gilson),  
*Lindaura Soares Lacerda (mãe  da  Fatima) 
*Pelo jovem Daniel Carlos Baptista (exército americano no Iraque) 
*Pela diretoria da nossa igreja e membresia 
*Pelos jovens e adolescentes de nossa igreja  
*Pela vida de nossos aniversariantes do mês 
*Pelo Pr. Julio Quirino e família missionários no Quênia 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO 
 “Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos 
corações sábios”. Salmo 90:12 
Dia 08 – Orival Barbosa Canhedo 
Dia 13 – Ana Conceicao 
Dia 26 – Maria de Fátima Lacerda 
Dia 29 – Daniel Olintho Canhedo 
 
 
 

CHÁ DA MULHERES: Será realizado na tarde do sábado 26 de 
abril em nossa igreja. Maiores informações com as irmãs 
Carlota,Bia e Maria. 
TRIO INSTRUMENTAL: Ensaio com a M.M. Jocilene Malas na 
próxima sexta-feira, 18 de abril, às 8:00 PM na casa da Carol e 
Pollyanna. 
GRUPO DE LOUVOR: Ensaio no próximo domingo, 20 de abril, 
às 5:30 PM na igreja. As partituras serão enviadas via e-mail no 
início da semana para que sejam estudadas.   
 
 

AJUDA MISSIONÁRIA 
Meu irmão, a qualquer tempo você pode participar desta ajuda, ela é destinada 
ao  sustento do Pr. Dominic Jacobs. O valor mínimo mensal sugerido é de $25.00 
e até quanto o seu coração desejar. Não podemos deixar de orar também, afim 
de que o trabalho que ele realiza junto aos muçulmanos, seja frutífero para a 
honra e glória do nosso Deus. Para sua meditação:  “Cada um contribua 
segundo propôs no seu coração; não com tristeza ou por necessidade; 
porque Deus ama ao que dá com alegria.” 2 Coríntios 9:7 


