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VISITANTE 
Agradecemos sua visita e esperamos tê-los conosco novamente! 

 
 
ATIVIDADES PERMANENTES 
Momento de Oração: Domingo às 5:00 pm 
Escola Bíblica Dominical (Adultos e Jovens): 06:00 pm 
Culto Dominical: 7:00pm 
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 
 

ANOTAÇÕES DA MENSAGEM 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         New York, 04 de Janeiro de 2015 – Ano X N°01 
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 –  (718) 956-4020 

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

 
REFLEXÃO 

Mateus 6:25; 33-34; Lucas 10:38-41 
Voce sabe qual é o pecado sútil considerado o inimigo número  um  de nossa fé? 
Materialismo? Raiva? Hipocrisia? Amargura?  Não…, certamente todo o pecado é inimigo, 
mas nenhum desses talvez se qualifique como sutíl. 
O mais notável matador de fé de todos os tempos se chama: preocupação. “ Por isso vos digo 
, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, ou quanto 
ao vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir…”  (Mateus 6:25.) 
Se olharmos para a semântica da palavra preocupação podemos encontrar algo  que com 
certeza vai nos ajudar.  A palavra usada por Mateus, traduzida no texto acima por ansiedade, 
vem do termo grego merimnao.  Isso é um termo que vem da combinação de duas palavras 
menores, merizo, que significa “dividir”, e nous, que significa , “mente”. Em outras palavras, 
a pessoa que anda ansiosa sofre de uma mente dividida, fazendo com que essa pessoa ande 
inquieta e distraída. 
De todas as passagens bíblicas que ilustram preocupação, nenhuma é mais prática e clara do 
que a relatada nos últimos cinco versos do capítulo dez de Lucas. 
Jesus estava em casa de amigos em Betânia. Marta, que era uma das amigas,  tornou aquela 
reunião em uma ocasião frenética, e para piorar a situação, Maria, que era a irmã de Marta, 
estava tão feliz de ter Jesus em sua casa visitando , que sentou-se aos pés de Jesus e isso 
aumentou o ataque de ansiedade de Marta. 
E, como Lucas nos relata, “Marta estava distraída com toda a preparação” ( Lucas 10:40). 
Mas Marta não estava tendo ajuda e isso foi o estupim para estourar.  
Ansiosa, irritada e com os nervos a flor da pela ela foi direto no ponto que a incomodava: 
“Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado eu fazer tudo sozinha? “ ( Lucas 
10:40) 
Mas Jesus não estava impressionado com a ocupação dela e nem intimidado pela sua 
intolerância. Graciosamente, mas  com firmeza, Ele disse: “Marta, Marta, andas inquieta e 
preocupas com muitas coisas, entretanto, poucas coisas, ou uma só é necessária, e Maria 
escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada.” 
Preocupação acontece quando nós assumimos a responsabilidade por coisas que estão fora  
de nosso controle. E é muito importante observar a solução apresentada por Jesus: “ somente 
uma coisa é necessária, somente uma…”  
Que exemplo simples de fé. Tudo o que Maria queria era tempo com Jesus… e Ele a elogiou 
por isso. A fé de Maria que  estava em constraste com o pânico de Marta, teve a aprovação 
do Salvador. 
Preocupação e fé não se misturam. 
Abraço forte,                                                                                         Pr. Aloísio Campanha 

                      
  

ANIVERSÁRIANTES: JANEIRO 
                         DIA 17 – Cecília DaSilva 

DIA 19 – Caroline Pinto Soares 
DIA 21 – Lídia Lacerda Krummenauer 

DIA 21 – Monica Malas 
DIA 22 – Meyre Ellen Nunes Gomes 
DIA 25 – Douglas Lacerda Parreira 
DIA 26 – Kevin J. Chan Elmuhurst 

DIA 31 – Casamento – Nathalia e Douglas 
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Video Countdown                                   Ministries AMAC & Multimedia 
 
Boas-Vindas & Comunicações                        Meyre Ellen Gomes                       
 
Músicas Congregacionais             Vocal, Instrumental & Congregação 
 

 Os Que Confiam no Senhor  
 

   From The Inside Out 
 

Há Um Lugar 
 

Dedicação De Vidas, Bens e Talentos                             Pr. Aloísio Campanha 
 
Mensagem             Pr. Aloísio Campanha 
 
Ceia Memorial                                                             Pr. Aloisio e Congregação 

 
 
Música Congregacional              Vocal, Instrumental & Congregação
  

Aos Pés da Cruz 
 

 Oração Final e Benção                                                       Pr Aloisio Campanha 
 
Musica Final                                                                                                     Piano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 Igreja 

e Visitantes 
 

SEXTA-FEIRA: Ministério de Finanças 
e Ministério de Mulheres 

 
SÁBADO: Enfermos & Ministério de Criancas 

 
DOMINGO: Ministério de Oração 

e Famílias da Igreja 
 
 
 

LEITURA BÍBLICA DA SEMANA 
 

Dia 08 – Genesis 18.20 -19.38, Mateus 6.25-
7.14, Salmo 08, Proverbios 2.6-15 
Dia 09 – Genesis 20.1-22.24, Mateus 7.15-
29, Salmo 9.1-12, Proverbios 2.16-22 
Dia 10 – Geneis 23.1-24.51, Mateus 8.1-17, 

Salmo9.13-20, Proverbios 3-1-6 
Dia 11 – Genesis 24.52-26.16, Mateus 8.18-24, Salmo 10.1-15, 
Proverbios 3.7e8 
Dia 12 – Genesis 26.17-27.46, Mateus 9.1-17, Salmo 10.16-18, 
Proverbios 3.9e10 
Dia 13 – Genesis 28.1-29.35, Mateus 9.18-38, Salmo 11.1-7, 
Proverbios 3.11e12 
Dia 14 – Genesis 30.1-31-16, Mateus 10.1-25, Salmo 12.1-8, 
Proverbios 3.13-25  
  

 Que voce tenha vencido esta primeira semana da nossa 
Campanha de Leitura Bíblica, que a segunda seja o seu desafio. 

 
 Iniciamos a parceria de oração. Escolha o seu parceiro e esta 

semana estejamos orando pelas famílias de nossa igreja em 
todos os sentidos. 

Culto de Louvor e Adoração        
 

Comunicações        


