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15 ANOS DA LIBERNY 
Um final de semana repleto de celebrações! O 
pregador convidado será o Pr. Alcione, da Wal-
nut Baptist Church, cujo coral fará participação 
no sábado. No domingo teremos batismos de 
alguns de nossos irmãos. Não deixe de partici-
par desta FESTA! SÁBADO: 19 de outubro, às 
7:30pm. DOMINGO: 20 de outubro, às 5:00pm.

OPERATION CHRISTMAS CHILD
Chegou novamente a oportunidade de 
presentearmos crianças ao redor do 
mundo, como fazemos todos os anos. Faça 
uma ou quantas caixas desejar, ou ajude 
financeiramente para que caixas sejam 
montadas e enviadas. Se você quiser participar, 
procure a BIA MOREIRA que lhe dará mais 
informações. A DATA para entrega das caixas 
será dia 17 DE NOVEMBRO.

Confira o editorial 
na próxima página

A Dor do 
desamparo

CANTATA DE NATAL  
Quer cantar em nosso Coral para Celebrar o Natal? 
Então, inscreva-se HOJE, logo após o culto, 
para receber o material no próximo domingo. Os 
ensaios começam dia 27 DE OUTUBRO.

SAXOFONISTA ANGELO TORRES
Convide seus amigos para o dia 10 de Novembro!

PROGRAMA DE THANKSGIVING
Dia 24 de novembro teremos nosso tradicional 
evento com um culto de agradecimento e depois 
um delicioso jantar. Será um prazer receber você, 
sua família e amigos. Ore! Convide! Participe!



EDITORIAL

Somos tomados pela falsa impressão 
de que o conceito pós-modernidade, 
enquanto tentativa de descrever o estágio de 
desenvolvimento no qual a humanidade se 
encontra, significa que os antigos problemas 
não existam mais. O tão sonhado progresso 
traz consigo muitos benefícios e, ao mesmo 
tempo, uma dose proporcional de desafios. Sob 
este aspecto, para além dos avanços visíveis, 
em sua maioria, traduzidos como sinônimo 
de bem-estar, deparamo-nos com desafios 
invisíveis, ou, temporariamente invisíveis, até 
que eclodam, provocando espanto.

 Voltemos nossos olhares e atenção 
a um dos fenômenos “invisíveis” mais 
crescentes em nossos tempos: o desamparo. 
Para o dicionário, desamparo é a condição 
de quem está abandonado, sem auxílio 
material ou moral; estado daquilo que caiu 
no esquecimento, do que está sem proteção, 
órfão. Considerando a dimensão psicológica, 
o desamparo vem acompanhado da sensação 
de vulnerabilidade, solidão, tristeza e medo. O 
desamparado necessita cuidado, precisam de 
apoio e carinho.

 Num tempo próspero e teoricamente 
evoluído, estamos reféns do desamparo 
que, para além do indivíduo atinge, também, 
a coletividade. O movimento imigratório 
desencadeado nos últimos tempos; resultado 
de conflitos internos, em muitos países, 
gerando fuga em massa, e que coloca seus 
filhos em condições subumanas, atesta 

A dor do desamparo
esta verdade. Cresce, assustadoramente, 
manifestações do fenômeno do desamparo 
entre crianças, adolescentes e jovens, mas 
não só entre eles, que reclamam, de forma 
velada e/ou inadequada, a atenção de seus 
cuidadores.

 Não se confunda ‘desamparo’ com a 
necessária frustração, própria do processo 
de desenvolvimento humano, sem a qual 
não se favorece o amadurecimento. A dor do 
desamparado pode ocorrer tanto porque não 
houve amor e cuidado de fato, quanto porque 
aquele que se sente desamparado não soube 
ou não quis acolher o amor, da maneira e nas 
condições nas quais lhe fora dispensado. 
Por outro lado, aquele que devem amparar, 
quando não cumpre seu papel de maneira 
suficiente, torna-se responsável pela dor do 
desamparo.

 Os gritos dos desamparados tornam-se 
cada vez mais intensos. Continuaremos a 
ignorar esta verdade como se não fizesse parte 
de nós, ou tomaremos a corajosa decisão 
de desencadear um processo de revisão 
que, de forma madura, gere transformações 
permitindo-nos ajustar os benefícios 
externos da pós-modernidade à qualidade 
de vida saudável, sob todas as dimensões e 
necessidades? Enquanto esperamos, a dor 
do desamparo aumenta, queiramos ou não, 
também, em nós.



SEGUNDA-FEIRA
Ministério Pastoral e
Família Pastoral

TERÇA-FEIRA
Diretoria da LiberNY
e Ministério de Artes Culinárias

QUARTA-FEIRA
MIAMA - Ministério de Adoração, 
Música e Artes e Minist. 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.

ATIVIDADES
PERMANENTES

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

ANIVERSÁRIOS
 -  OUTUBRO

15- Laverne Middleton
17- Gil Sampaio 
17- Aniversário da Igreja
19- Casamento: Pr. Valdir & Gil Sampaio
22- Stephanie Wheaton
21- Casamento: Aldo & Denize dos Santos
23- Casamento: Sergio & Carol Tolentino
28- Benjamin B. Parreira



BAIXO
Antonio Tergilene

BATERIA
Nicholas Malas

SOM
Kevin Chan
Sotiris Malas

VOCAL (ordem alfabética)
Jocilene Ayres Malas
Monica Malas
Pollyanna Soares

PIANO / LÍDER
Jocilene Ayres Malas

VIOLÃO
Kevin Chan

PROJEÇÃO
Anthony Soares

APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas

TRADUÇÃO
Pollyanna Soares

Vídeo Inicial - MIAMA & Multimídia

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

COMO É BOM ESTARMOS AQUI
A DEUS, DEMOS GLÓRIA – 228 HCC

A MINHA FÉ E O MEU AMOR – 448 HCC

Momento de Intercessão - Pr. Aloísio Campanha

Boas-Vindas & Comunicações - MIAMA Jocilene Ayres Malas & Multimídia

Celebração da Ceia Memorial - Pr. Aloísio Campanha

Cantando Sobre Nossa Esperança - Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

JESUS, VIRÁ -148 HCC

Mensagem - Pr. Aloísio Campanha

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Congregação

Cantando Sobre Nossa Certeza - Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

I COULD SING OF YOUR LOVE FOREVER

Palavras Finais & Bênção - Pr. Aloísio Campanha

Música Final - Instrumental

f

Culto de Louvor e Adoração


