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COMUNICAÇÕES

AVISOS -  CONJUBBRAN

Todas as informações já foram enviadas para o 
whatsapp da igreja. Faça sua reserva o mais bre-
ve possível. Quanto ao transporte, estamos vendo 
a possibilidade de irmos de avião. Comunique-se 
com o Pr. Aloisio.
 

EBD

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade”. 2 Cor. 3,17

Começou hoje, dia 08 de julho, um novo estu-
do: Realidades da Nova Criação, às 3:45 p.m., no 
Fellowship Hall. Você é muito bem-vindo! Ainda 
da tempo de você participar.

Você sabe quais os senti mentos que mais
perturbam a alma humana?

CONFIRA NO EDITORIAL



EDITORIAL

A fi losofi a de Platão, 428 a. C, teve uma 
grande infl uência no mundo ocidental. Em um dos 
seus tratados fi losófi cos, dizia que a alma huma-
na é prisioneira do corpo e por isso deve buscar 
a libertação como de um cárcere. Essa liberta-
ção, durante a vida terrena, começa e progride, 
segundo a fi losofi a, que é a separação espiritual 
da alma do corpo, e se realiza com a morte, se-
parando-se, então, na realidade, a alma do corpo. 

Diferentemente da fi losofi a platônica, a 
alma, segundo a fi losofi a de Jesus Cristo, está 
aprisionada em seus mais perversos sentimen-
tos: de culpa, angústia, tristeza, mágoa, medo, 
amargura, ódio, revolta, solidão e dor. 
“Porque estou afl ito e necessitado, e, dentro de 

mim, sinto ferido o coração.” Salmo 109:22 
A alma está ferida. Mortalmente ferida, e 

cambaleia desnorteada, sem rumo. Esses sen-
timentos mortíferos são verdadeiros verdugos, 
atormentadores, que dilaceram as forças e des-
troem a perspectiva de vida, relativizando a mor-
te, tornando-a uma alternativa suave. 

A alma aprisionada vê como escape de suas 
dores e frustrações a busca de uma liberdade nem 
que seja efêmera, passageira. Para tanto, ela se 
envereda pela noite e se consolida nas orgias, be-
bedices, drogas e prostituição.  

Frustrada e perdida, derrama suas lágrimas 
de desolação com aquele que também precisa 
de socorro, e se encontra na mesma situação de 
aprisionamento. São os peregrinos da madruga-
da, que fazem da noite seu dia, e do dia sua noite. 
A noite é desejada, pois traz a falsa sensação de 
segurança, escape das frustrações e refúgio das 
transgressões. 

São quatro os sentimentos que mais per-
turbam a alma humana, deixando-a frustrada, 

dividida, equivocada em seus múltiplos compor-
tamentos e ações:

OS CÁRCERES DA ALMA
“TIRA A MINHA ALMA DO CÁRCERE, PARA QUE EU DÊ GRAÇAS AO TEU NOME; OS 
JUSTOS ME RODEARÃO QUANDO ME FIZERES ESSE BEM” SALMO 142:7 

“Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem 
arrojado por terra minha vida; tem-me feito habi-
tar na escuridão, como aqueles que morreram a 
muito. Por isso dentro em mim esmorece o meu 

espírito, e o coração se vê turbado.” 
Salmo 143:3,4 

Mas a graça de Jesus é o que nos cura. Ele 
tem para nos oferecer a alegria que renova as for-
ças, a paz que excede o entendimento, a esperan-
ça que alimenta a alma e a segurança que nos faz 
andar por caminhos mais altos. Jesus Cristo é o 
nosso libertador desses cárceres que nos cercam 
e nos impedem de continuar. Jesus Cristo não é 
um escape temporário, é presença constante de 
alívio e direcionamento. 

Por isso, não fi que mais com a alma aprisio-
nada em sentimentos e atitudes destruidoras, 
mas volte-se para Aquele que liberta e dá sentido 
à sua vida – JESUS. A ELE TODA HONRA E 
GLÓRIA.

Abraço forte, Pr. Aloísio Campanha
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1) TRISTEZA, que destrói a alegria, a esperança 
e a paz. 
2) ANGÚSTIA, que adoece a alma, mina a força 
e a disposição para o trabalho. 
3) MEDO, é um gigante que paralisa a coragem 
e a força, trazendo um profundo sentimento de 
inabilidade, incompetência e derrota. 
4) SENTIMENTO DE CULPA, é um verdugo, que 
atormenta a consciência, destruindo as emoções, 
frustrando os sonhos de perdão, restituição e vi-
tória. 
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CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO

Vídeo Inicial
MIAMA & Multimídia

Louvando e Adorando ao Senhor 
com Orações, Salmos e Cânticos                                               

Grupo Vocal & Instrumental
e Congregação

GREAT ARE YOU LORD
RENDIDO ESTOU

CÉU

Momento de Intercessão
Pr. Aloísio Campanha

Boas Vindas e Comunicações
Pr. Aloísio Campanha

Mensagem Musical
Celsino Corrêa da Silva

A DOR DE LÁZARO

Mensagem
Pr. Aloísio Campanha

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos 
(durante o Hino)

Congregação

Mensagem Musical
Grupo Vocal & Instrumental

e Congregação

NO SERVIÇO DO MEU REI,
EU SOU FELIZ

Palavras Finais & Bênção
Pr. Aloísio Campanha

Música Final
Piano

f

VOCAL
(ordem alfabética)

Celsino Silva
Elisangela Souza

Jocilene Ayres Malas
Monica Malas

Simone Salgado

Piano/Líder
Jocilene Ayres Malas

Guitarra
Douglas Parreira

Baixo
Pollyanna Soares

Bateria
Kevin Chan

Nicholas Malas

Som
Adeildo dos Santos

Kevin Chan

Projeção
Anthony Soares

Apoio Técnico
Sotiris Malas

Tradução
Pollyanna Soares

Stephanie Wheaton



ANIVERSARIANTES - JULHO

Kevin Siqueira
Sirlei Zuckerman
Jocilene Ayres Malas
Nathalia Boroni Soares
Ângela Babo
Celsino D’Silva
Nélio de Almeida Chaves / Elisângela Souza
Claudia Miranda Barbosa

MEMBROS

11
11
13
15
16
21
21
30

DIA

Ana e Carlos

CASAMENTOS

28

DIA

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

ATIVIDADES PERMANENTES

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

AGENDA DE ORAÇÃO

Visitantes
Nos alegramos com a sua visita! 

Volte sempre, pois a alegria
será bem maior.


