
 
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE 

FEVEREIRO 

 
22  –  Selma Campanha  

  24  –  Samantha Resende  
 

 

 

 

 

 

VISITANTE 

Agradecemos sua visita e esperamos tê-los conosco novamente! 

 
ATIVIDADES PERMANENTES 

 

Escola Bíblica Dominical (Adultos e Jovens): 3:45 pm 

Culto Dominical: 5:00pm 

Café com Bíblia: Quarta-feira 8:00 pm 

Ceia Memorial: 1º  domingo do mês 

  
 AGENDA DE ORAÇÃO 

SEGUNDA-FEIRA: Ministério Pastoral e Família Pastoral 
TERÇA-FEIRA: Diretoria da LiberNY 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 Crianças 
DOMINGO: Ministério de Oração, Famílias da Igreja 
e Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

s 

       New York  25 de fevereiro  de 2018 –  Ano XIX N°08 

68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 –  (718) 956-4020 
www.LiberdadeNY.org            facebook.com/LiberdadeNY 

Pr. Aloísio Campanha 

Metanóia ou Paranóia? 

“Náo vos conformeis com este século , mas transformái-vos pela renovação da vossa 
mente”Romanos 12:2 

“…pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizada a propria consciência “ 
1 Timóteo 4:2 

Venho nesta reflexão, tocar neste assunto, a partir de um comentáriko de um psicoterapeuta , John 
Heagle, em seu livro: A assinatura de Jesus. 
Diz Heagle: “O oposto da conversão é aversão. O outro lado da metanóia é a paranóia. A paranóia é 
normalmente compreendida em termos psicológicos.É caracterizada por medo, suspeita e fuga da 
realidade. A paranóia resulta comumente em elaboradas alucinações e auto-ilusão. No contexto 
bíblico a paranóia implica mais do que em desequilíbrio emocional ou mental. Ela diz respeito a uma 
atitude de ser, uma postura do coração. A paranóia espiritual é uma fuga de Deus e do nosso 
verdadeiro eu. É uma tentativa de escapar da responsabilidade pessoal. É a tendência de evitar o 
custo do discipulado e buscar uma rota de fuga das exigências do evangelho. A paranóia de espírito é 
uma tentativa de negar a realidade de Jesus de tal modo que racionalizamos nosso comportamento e 
escolhemos nosso próprio caminho.” (p. 99). 
A constatação dessa realidade triste e pesada acerca do que a igreja de Jesus se tornou, sem 
desconsiderar-lhe a humanidade, e as mazelas a ela inerentes, sempre está presente nas 
preocupações, orações e produção intelectual de todos os que estão envolvidos na tarefa de cuidar 
do rebanho do Senhor. A questão é entender de forma satisfatória como esse quadro se formou e se 
mantém. Heagle oferece a resposta numa só palavra: paranóia. 
De alguma forma o contato das pessoas com o culto, a mensagem, a influência e a convivência na 
igreja evangélica, muita vez ao invés de ensejar e propor metanoia, acaba induzindo à paranóia. 
Assim, no lugar de mudar a mente como experiência de arrependimento e conversão, as pessoas têm 
sua mente confundida com tanta forma predominando sobre o conteúdo, tanto movimento tomando 
o lugar da reflexão sadia e tanto sentimentalismo sobreponde-se à fé genuína e íntegra. As pessoas 
são laçadas pela paranóia, e aí fogem do Deus verdadeiro, delas mesmas, do discipulado e da 
comunhão saudável com um corpo redimido. 
Nesta semana , por ocasião da morte de Billy Grahan, muitas citações dele vieram nas mídias sociais e 
uma delas me chamou a atenção: Nós somos o sermão que o mundo precisa ouvir. 
Cabe a nós que sermão queremos mostar – uma mudança ou acomodação? 

Que Jesus nos abençoe. 

Pr. Aloisio Campanha   



                                                

 
 
 
Video Inicial                                                                                        MIAMA & Multimídia 
 

Louvando & Adorando ao Senhor  com Canções, Orações e com a Palavra                                   
Grupo Vocal & Instrumental 

 
ATOS 2  

CANTAREI TEU AMOR PRA SEMPRE - Port/Eng 
QUÃO GRANDE É O MEU DEUS 

 
Momento de Intercessão                                                                              Pr. Valdir Sampaio 
 
Boas Vindas e Comunicações                                     Pr. Aloisio Campanha & Multimídia  
 
Mensagem                                                                                          Pr. Aloísio Campanha 

 
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos                                          Congregação 

 
Dedicação de Vidas através da Música                                            Grupo Vocal & Instrumental 
 

TUDO ENTREGAREI – 295 CC ( Port/ Esp/ Eng) 
 

Palavras Finais & Benção                                                                         Pr. Aloísio Campanha 
 
Música Final                                                                    Piano 

 

 
           
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL 

3:45 PM 
FRUTODO ESPIRITO 

                                         
 
 
 
 
 
 
   

Tudo que podemos aprender e que voce nāo pode perder. Participe. 

 

Nāo deixe de participar da nossa primeira Gincana Bílica, 

que será no dia 10 de março de 2018 com início às 5 PM, no 
fellowship hall. 
De o seu nome ao Pr. Valdir Sampaio ou preencha a ficha de 
inscriçāo. 

Teremos muitas brincadeira bíblica, uma deliciosa cantina e outras coisas 
interessantes. 

 
 
CANTATA DE PÁSCOA: O MIAMA, convida 
VOCÊ a participar dos ensaios de nossa Cantata 
de Páscoa de 2018. Estaremos ensaiando 
lindas melodias, uma mensagem ponderosa 
para termos uma Celebração que encherá o 
coração do Pai de alegria! 
ENSAIOS AOS DOMINGO, À PARTIR DE 04 DE 
MARÇO, 2:00PM 
Venha participar desse projeto! 

 
 

DECLARAÇÃO DOS DÍZIMOS E OFERTAS PARA O IMPOSTOS DE RENDA 
 Agora, você mesmo poderá imprimir o seu “2017 Contribution 

Statement”, para usar em sua declaração de Imposto de Renda (Taxes), 
diretamente de sua conta no REALM.  Assista ao video que será colocado 

no Chat da igreja (Whatsapp) ou se preferir, fale com Sotiris. 

Culto de Louvor e Adoração 
      

Comunicações 

VOCAL (ordem 
alfabética) 
Celsino da Silva 
Jocilene Malas 
Monica Malas 

Simone Salgado 

 

PIANO/LIDER 
Jocilene Ayres Malas 

BATERIA 
Kevin Chan 

VIOLÃO 
Douglas Parreira 

 

 

SOM 
Kevin Chan 

Selma Souza 
PROJEÇÃO 

Anthony Soares 
APOIO TÉCNICO 

Sotiris Malas 
TRADUÇÃO 

Pollyanna Soares 
Stephanie Wheaton 


