
 
 
 

 
 
 

ANIVERSÁRIANTES DO MÊS 
 10 – Pollyanna Pinto Soares 

16 – Anderson dos Santos 
21 – Edesio Brasil 

21 – Rosilene Rodrigues 
27 – Maria Luci Scaramuzzi 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

03 – Alberto e Lecir 
 
 
 

ATIVIDADES PERMANENTES 
Momento de Oração 05:00 pm 
Escola Bíblica Dominical –- Adultos e Jovens– 06:15 pm  
Culto Dominical – 07:00 pm 
Culto de Oração e Estudo Bíblico– Quarta-feira 8:00 pm 
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês 
Culto Administrativo –  a cada tres meses 
Reunião do Conselho Administrativo – Primeira sexta-feira do mes. 
 

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

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTOU CANSADO (A)!!! 

“… fatiguei-me ó Deus, fatiguei-me, e estou exausto”. – Provérbios 30:1 

Talvez voce já tenha mencionado essa frase por muitas vezes. Estamos diante de uma geração 
fatigada, sim de uma geração que está cansada pelo stress do dia-a-dia,  do trânsito que dobra o 
tempo de locomoção para o trabalho e tambem para o lazer, cansada das promessas que não 
cumpridas, cansada da falta de perspecivas, dos tropeços ,da desigualdade que é notória em várias 
partes de nossa sociedade, da traição e etc.  
Mas a fatiga de Agur, mencionada no texto acima, é por ter tentado achar e entender Deus na 
perspectiva humana. E isso o desanimou, como tantas coisas que desanimam voce e eu, quando as 
coisas não andam de acordo com o planejado e  dá uma sensação que estamos andando na contra-
mão da história,  justamente por querer enquadrar Deus dentro da nossa limitação.  
Penso que esse é o grande erro que as pessoas cometem hoje. – culpar Deus pelas nossas decisões , 
inclusive a de tentar colocá-lo dentro do nosso entendimento. Deus é maior do que possamos pensar 
ou imaginar. 
A fatiga da alma é por procurar onde não tem respostas o  que é vital para a existência da mesma. É 
porque procuram paz na guerra, perdão na amargura, amor no ódio, aceitação na maledicência , e a 
conclusão que todos chegamos quando andamos por este caminho é que “somos mais animal do que 
gente, não tendo a inteligência que um ser humano deve ter.”(Provérbios 30:2). 
As vezes ficamos perguntando o por que das coisas estão acontecendo conosco e não nos damos 
conta de que o importante não é o por quê e sim quem está por detrás de todas as coisas que nos 
acontecem. Foram essas as perguntas de Agur. “Quem amarrou as aguas na sua roupa? Quem subiu 
ao céu e desceu, quem estabeleceu os limites da terra?”Provérbios  30:4-5 .  Precisamos de tomar 
consciência de que quem está no controle de tudo é aquele que é Santo e Verdadeiro e que toda a 
Sua palava é pura. 
E devido a alma estar  cansada ela não tem  encontrando forças para ser feliz. Acha que a felicidade 
esta nas coisas, nos momentos e , contrário a isso, eu queria parafrasear Fernando Pessoa quando diz 
que ““Ser feliz é encontrar força no perdão, esperanças nas batalhas, segurança no palco do medo, 
amor nos desencontros. É agradecer a Deus a cada minuto pelo milagre da vida.”  É fazer uma 
oração de equilibrio como fez Agur, de achar o que é essencial para a vida e para o alívio do desânimo 
e cansaço – O Deus Eterno. 
A Ele pois toda glória. 
Forte abraço, 
                                                                                                                                                Pr. Aloísio Campanha                                 

New York 21 de setembro de 2014 – Ano XI Nº 39 
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 –  (718) 956-4020 

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

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



CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO 
 
Video Countdown       Ministérios AMAC & Multimídia 
Música Congregacional               Grupo Vocal, Instrumental & Congregação 

10,000 REASONS* 
Oração                              João Rubens Soares 
Música Congregacional               Grupo Vocal, Instrumental & Congregação 

GREAT  ARE YOU, LORD* 
Boas-Vindas                                                    Jocilene Ayres Malas 

Comunicações                           Jocilene Ayres Malas 
Músicas Congregacionais            Grupo Vocal, Instrumental & Congregação 

MAIS* 
Momento de Intercessão                         Pr. Aloísio Campanha 
Músicas Congregacionais            Grupo Vocal, Instrumental & Congregação 

ABA PAI 
AOS PÉS  DA CRUZ 

Apresentação e Dedicação                                            Samuel Santos Ferreira 
Mensagem                          Pr. Aloísio Campanha 
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos                       Pr. Aloísio Campanha 
Música Congregacional              Grupo Vocal, Instrumental & Congregação 

CONTA AS BENÇÃOS - 444 HCC 
Oração de Gratidão e Dedicação                Membro da Congregação 
Palavras Finais & Oração                                      Pr. Aloísio Campanha 
Música Final                                         Piano 
 
* Cânticos parte do projeto “Ampliando o Repertório” 2014 
 

VOCAL 
Jocilene Ayres Malas 
Meyre Ellen Nunes Gomes 
Pollyanna Pinto Soares 
PIANO 
Jocilene Ayres Malas 
BATERIA 
Kevin Chan 
SOM 
Kevin Chan 
PROJEÇÃO e APOIO TÉCNICO 
Sotiris Malas 
 
  

COMUNICAÇÕES 
 
 

PRÓXIMAS ATIVIDADES DO MÊS OUTUBRO 
 
SETEMBRO 
Sábado, 4 – Operação “SALVATION BAG”. Informações com Danila 

 
ANIVERSÁRIO DE 10 ANOS DA LIBER NY 

Sexta-feira, 17 às 8pm: Pr. José Monteiro – Preletor (PIBB de Naugatuck) 
Sábado, 18 às 7pm: Pr. Joaquim da Costa Júnior – Preletor 
                         PIBB de Naugatuck (CT) e LiberNY – Participações Musicais 
Domingo, 19 às 7pm: Pr. Joaquim da Costa Júnior- Preletor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensaio do Coral para o Aniversàrio da igreja todos os domingos 
às 3:30 pm 

 
  
 

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 

 
 

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 

         


