
QUERIDO VISITANTE  
Que bom que você está conosco hoje,  a sua 
presença é muito importante para nós e nos 
alegra. Que o Senhor tenha uma mensagem 

especial para você no dia de hoje. Volte outras vezes e que Deus o 
abençoe sempre.  

 “Com carinho, Igreja Batista da Liberdade em New York.” 
 
 

ESCALA DE SERVIÇO 
 

domingo          Hoje  Próximo  
Dirigente do Culto            Aloisio Campanha             Aloisio Campanha 
Som                                      Kevin Siqueira                   Kevin Siqueira              
Projeção            Anthony Soares                Anthony Soares               
Recepção            Pollyanna Soares            Pollyanna Soares              
Contagem/Hoje                   Jerusa, Fatima, Sotiris 
Contagem/Proximo Dom    Jerusa, Sotiris, Fatima   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 

Para sua meditação hoje 
 

“Sede vós pois perfeitos, como é perfeito o 
vosso Pai que está nos cues.”  

Mateus 5:48 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A VIDA ANSIOSA 
... por que andeis ansiosos... – Lucas 12:26 

 
A vida em New York é muita agitada. Em todo o lugar, vemos gente andando de um 
lado para o outro, apressadas, como que sempre estivessem atrasadas. 
Um conhecido médico diz que há três grandes tiranos na vida moderna: o telefone, o 
relógio e o calendário. São os símbolos da vida apressada, febril. A tirania do telefone 
consiste em interrupção, não apenas no decorrer de um dia trepidante, mas 
frequentemente no meio da noite. A tirania do relógio são os compromissos e a do 
calendário é a apreensão. Essas são as coisas que nos mantêm inquietos e sem 
descanso, as coisas que nos causam tensão. 
Os psiquiatras nos dizem para enfrentarmos a ansiedade. Na verdade, seria mais fácil 
enfrentar o medo, pois o medo é específico, enquanto a ansiedade é insinuante como 
um nevoeiro pegajoso. Podemos enfrentar a ansiedade ao ponto de dizer: Estou 
ansioso por quê? Assim procedendo, certos temores podem tomar forma, destacar-se 
no nevoeiro – medo da enfermidade, rejeição ou morte -  e essa confrontação, até 
certo ponto, nos propiciará poder. Outra forma que podemos enfrentar a ansiedade, 
como por exemplo com relação a saúde, é ir a um médico enfrentando o melhor ou o 
pior. No caso das apreensões vagas, seria melhor fazermos alguma coisa, em vez de 
não fazermos nada mais senão nos queixarmos. 
Então o que é ansiedade? Platão disse: “Nada no mundo vale a ansiedade.” Jesus 
salienta isso, pois falou de ansiedade no seu Sermão da Montanha. Ele compreendia 
como a ansiedade é inútil, como destrói o equilibrio, desperdiça energia, mina a 
vitalidade, arruina a saúde e encurta a vida. A metade dos leitos dos hospitais são de 
pessoas que se preocupam tanto que acabam ali. Para viver eficientemente precisamos 
aprender como vencer a ansiedade. 
Mas olhando de um outro prisma, nada de significativo será realizado na vida sem a 
ajuda de um pouquinho de ansiedade sadia. Como por exemplo, como pastor, devo 
sentir uma ansiedade sadia em relação aos cultos de domingo para ir ao púlpito bem 
preparado. Ou tambem, um estudante, que luta para alcançar boas notas, ele está 
lutando contra a preocupação de que possa falhar, nada de errado nisso, porque 
academicamente ele colherá os frutos dessa ansiedade sadia. Uma ansiedade assim é 
um estímulo emocional sadio. 
O que precisamos é encontrar o equilibrio. Não andarmos tão preocupados, que essa 
preocupação possa ser o obstáculo de não sermos determinados e ver o potencial que 
existe dentro de cada um de nós., porque dentro de nós, na maioria das vezes estão as 
respostas para as nossas preocupações. 
Que Deus nos abençoe e nos ajude a encontar esse equilibrio entre o sentir ameaçado 
nos próprios fundamentos de nossa existência e aquilo que é saudável e vai nos 
impulsionar para colhermos frutos de realização. 
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 

 

New York, 30 novembro 2008 – Ano V – Nº 250 
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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  

CULTO CANTADO 

SOB A DIREÇÃO DOS 
CANTORES 

EDUARDO & SILVANA 

 

 

 
 

Worship & Praise Team: 
 

M.M. Jocilene Malas (piano e vocal), 
 Caroline Soares (guitarra e piano),  
Douglas Parreira (guitarra e violão),  

Kevin Chan (bateria), 
 Kevin Siqueira (violino)  
Celsino DaSilva (vocal) 

 Pollyanna Soares (vocal) 
 

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 

*Pelo Pr Aloisio Campanha nosso pastor , sua família e sua saúde.  
*Por  Hannah, filhinha do Pr. David e de Ronize Paszkiewicz,   
*Pela saúde de nosso irmão Manuel Cunha e irmã Jerusa Soares,  
*Pelo jovem Daniel Carlos Baptista (exército americano no Iraque), 
*Pelo Ozéias um dos nossos visitantes e seu lar. 
*Pela diretoria da nossa igreja e membresia 
*Pelos jovens e adolescentes de nossa igreja  
*Pela vida de nossos aniversariantes do mês 
*Pelo novo Presidente desta Nação 
*Pelo saúde do pai do irmão Alberto Siqueira 
* Oremos por nosso irmãos e amigos brasileiros de alguns 
estados do Brasil que estão sofrendo com as enchentes e 
decorrente disso, enormes perdas em suas vidas. 
 

              ANIVERSARIANTES DO MÊS DE DEZEMBRO 
 
Dia o4 – Stephanie Machado 
Dia 14 – Solenir Machado 
Dia 14 – Joa Rubens Alves Soares 
Dia 31 – Sotiris Malas 

 
GRUPO DE LOUVOR 

Os ensaios estão acontecendo todas às quintas-feiras na 
residência de Caroline Soares às 8:00 PM e aos domingos às 

6:15 PM na igreja. Para maiores informações entrem em contato 
com a 

 M.M. Jocilene Malas 

QUARTA-FEIRA  
 As atividades retornam com os nossos estudos bíblico, oração e 
comunhão. Participe conosco você também. 


