(Continuação da capa)

Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei (Mateus
11.28). Mas como? Tomando sobre si as nossas dores, os nossos fardos conosco,
dispondo sobre os ombros dele a carga que nos aflige, sentindo a nossa dor e
chorando as nossas lágrimas.Aos cansados e angustiados por causa da arritmia
moderna, o melhor remédio não é fugir, mas voltar-se para Deus, a Fonte da vida. Ele
renova as nossas forças e sussurra em nossos ouvidos: Vinde a mim, todos os que
estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esta é a voz da esperança!

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor,
aí, há liberdade.” 2 Cor. 3.17

Pr. Estevam Fernandes
ANIVERSÁRIANTES
Dia 12 - Aloisio Campanha Jr.
Dia 19 - Carlota Custodio
Dia 30 - Sofia G. De Oliveira
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Dia 6 - Nélio e Danila

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
(RETORNO EM SETEMBRO)

Culto Dominical: 7:00pm
Culto de Oração e Estudo Bíblico: Quarta-feira 8:00 pm
Ceia Memorial: 1º domingo do mês
Culto Administrativo: 2º domingo do mês
Reunião do Conselho Administrativo: 1ª sexta-feira do mês

ANOTAÇÕES DA MENSAGEM

Há um sentimento generalizado de frustração em nossos dias. Quanta
gente, cansada de viver, deserta da vida, por não suportar o peso que
carrega, especialmente, o da desilusão. Não é exagero afirmar que vivemos
a “era do cansaço”. Não só do cansaço, mas da angústia também. É um
mundo de correria, de atropelos. Nosso cotidiano tornou-se taquicardíaco.
Está acometido de arritmia. É cada vez mais difícil encontrar um lugar e uma
hora para o repouso. O ritmo da vida adoeceu a existência. Aliás, infernizoua completamente. As pessoas correm atrás de miragens que se multiplicam
e repelem umas às outras constantemente. É o cansaço de quem corre a
esmo, de quem luta sem nunca derrotar o seu adversário; de quem trabalha
sem paga; de quem chora sem consolo; de quem rema sem sair do lugar;
de quem cansou de esperar.Nosso século não sofre apenas de cansaço, mas
também padece de angústia. Em alguns casos, de uma inexplicável
angústia. Recordo-me, agora, da expressão angustiada do salmista Davi
quando interrogou a si mesmo: “Por que estás abatida, ó minha alma, e por
que te perturbas em mim?” (Salmo 42.5). É a projeção da dor de quem já
nem consegue mais saber o porquê de sua angústia. Esse tipo de frustração
tem o poder de destruir nossa fortaleza interior.O mal-estar em nossos dias
provém menos de problemas fisiológicos do que de perturbações
psicológicas. As pessoas sofrem muito mais da alma do que do corpo. Prova
disso, é o crescimento cada vez maior do consumo de tranquilizantes e a
procura crescente pela autoajuda, pelo esoterismo, por remédios para o
corpo cansado e a alma sofrida. “A alma adoece, e o corpo padece”,
confirma o ditado popular. Jesus Cristo, o terapeuta da esperança, tem uma
mensagem dirigida aos cansados e abatidos, em meio às pressões da vida:
(Continua na contra-capa)

Video Countdown

Ministérios AMAC & Multimídia

Música Congregacional

Grupo Vocal, Intrumental & Congregação
WE BELIEVE
Jocilene Ayres Malas

Oração

Música Congregacional
Grupo Vocal, Instrumental & Congregação
CANTAREI TEU AMOR PRA SEMPRE
I COULD SING OF YOUR LOVE FOREVER
Boas-Vindas
Comunicações

Nélio de Almeida Chaves
Nélio de Almeida Chaves

Música Congregacional

Grupo Vocal, Instrumental & Congregação
CHEIRO DAS ÁGUAS

Momento de Intercessão
Mensagem

Sábado, 6 às 5:30pm – BABYSHOWER DA NATHÁLIA.
Informações com Lídia ou Fátima
Jovens: PASSEIO AO SIX FLAGS. Informações com Meyre.

Sábado, 4 – Operação “SALVATION BAG” . Informações com Danila
Aniversário de 10 Anos da LiberNY - 17, 18 & 19
Participação da PIB Brasileira de Naugatuck (Pr. José Monteiro)
Aguardem maiores informações sobre as demais participações!

Neide Fernandes
“EU VOS ALIVIAREI”

Pr. Estevam Fernandes

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos
Nélio de Almeida Chaves
Música Congregacional
Grupo Vocal, Instrumental & Congregação
TU ÉS BOM/YOU ARE GOOD
Oração de Gratidão e Dedicação
Membro da Congregação
Palavras Finais & Oração
Música Final

Pr. Aloísio Campanha
Piano
VOCAL
Danila Pinheiro Chaves
Jocilene Ayres Malas
Nélio de Almeida Chaves
Meyre Ellen Nunes Gomes
PIANO
Jocilene Ayres Malas
SOM
Meyre Ellen Nunes Gomes

PROJEÇÃO e APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas

OPERAÇÃO “SALVATION BAG”
Estamos angariando doações para a montagem das mochilas que serão
entregues a moradores de rua no dia 4 de outubro.
O valor sugerido é de $20.00. Procure a DANILA para maiores detalhes e
também saber outras maneiras de ajudar neste projeto

Início

SEGUNDA-FEIRA: Ministério Pastoral
e Família Pastoral

7 DE
SETEMBRO
3:30PM

TERÇA-FEIRA: Diretoria da Liber NY
e Ministério de Artes Culinárias

Venha
cantar
com
a
gente!

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

