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107 anos de liberdade com Jesus
Igreja Batista da Liberdade em São Paulo
Pastor Interino: Irland Pereira de Azevedo

Tema 2017: Anunciando o Reino com o Poder de Deus.
Divisa: “Venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. Mateus 6.10
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APROVEITE O CARNAVAL!
Que idéia a de que no Carnaval as pessoas se mascaram! No Carnaval desmascaram-se.
Vergílio Ferreira.
A maioria dos brasileiros não gosta de carnaval, mas a minoria que gosta faz um barulho imenso.
Augusto Branco
No bloco da folia, haverá sempre um folião te arrastando para o interior da falsa alegria provocada
pela ilusão carnavalesca. Jader Amadi
Não há disfarce que por muito tempo oculte o amor, onde o amor existe; nem fingí-lo, onde não
existe. François De La Rochefoucauld
Talvez os leitores estranhem o título desta
reflexão pastoral.
Mas é isso mesmo! Aproveite o Carnaval!

Aproveite para aprender que a Igreja

sobre as quais não existe mandamento

Católica procurou “cristianizar” o carnaval,

expresso. Veja: 1 Coríntios 6.12; 10.23;

trazendo-o para os dias antes da

10.31.

Quaresma, mas as características da festa
permaneceram as mesmas!

A despeito de tanta violência e maldade

Vamos examinar juntos os critérios que o
Apóstolo Paulo oferece nesses textos, para

que eles revelam, os dias de carnaval

Aproveite para, num tempo de descanso e

constituem oportunidade para aprendermos

retiro, relembrar ensinamentos bíblicos

e aproveitarmos muitas coisas.

claros e incisivos sobre as obras da carne

Aproveite o carnaval para orar pela

que o cristão espiritual, fiel e comprometido

juventude, pelos casamentos, por seus

Aproveite o carnaval, para compreender

com Deus há de rejeitar. Por exemplo:

filhos, filhas ou netos e netas, para que o

que os festejos dessa festa celebram a

Romanos 8.5-8,12-14; Romanos 13.13-14;

Senhor os guarde num tempo de tanta

carne, as paixões, a vaidade, e muita vez a

1João 2.15; Gálatas 5.19-21; Salmos

p r o m i s c u i d a d e,

exacerbação dos instintos, a perversão, o

119.104; Colossenses 3.6; 1 Coríntios 3.16;

desrespeito à vida e a outros valores

descompromisso com a verdade e a

6.16-20;

morais!

integridade. E que a origem deles radica

escrituras vamos cuidar no culto vespertino

nas práticas pagãs do mundo greco-

deste domingo!)

2 Coríntios 6.14-17. (Dessas

romano, com as bacanais, as lupercais, as

decisões sobre o certo e o errado!

víc i o s ,

violência,

Aproveite o carnaval, para descansar e
passar bons momentos com sua família!

saturnais, todas em honra a divindades

E, de maneira especial, examine os textos

pagãs, e a dar largas aos apetites mais

em que Paulo lida com “questões

baixos da natureza humana.

adiaforísticas”, isto é, questões indiferentes,

Deus nos abençoe!
- Pr. Irland Pereira de Azevedo

A LIBER EM AÇÃO EDUCAÇÃO CRISTÃ (07)
CULTOS DOMINICAIS
horários: 10h45 e 18h
ESCOLA BÍBLICA DINÂMICA
todo domingo, às 9h15
CULTOS SEMANAIS
segunda, às 19h30: Intercessão
quarta, às 19h no salão Erodice

PLANTÃO SECRETARIA: LEO

Nossa Identidade

Visão: “Levar o Evangelho a todo homem e ao
homem todo, valorizando o discipulado integral
que faça diferença na sociedade”
Missão: “Pregar por todos os meios disponíveis
o evangelho a todo homem”
Tema 2016: Transformados pelo Poder de Deus
Divisa: “Porque o reino de Deus não consiste em
palavras, mas em poder”. I Coríntios 4.20
MÚSICA: Ensaios dos Coros
seg.: Juventude (19h30); ter.: Camerata (20h);
qua.: Liberdade (20h); qui.: Feminino (20h),
Cantores (20h) e Madrigal (21h);
sáb.: Juventude (11h).

EMLIBER: Escola de Música da LIBER
seg. a sex., das 15h às 21h, e ao sáb.,
das 9h às 12h. Aulas para instrumentos e canto.
LIBER Jr.
Berçário: de 0 a 2 anos,
dom., às 10h e 18h, 3o ss.
Maternal: de 2 a 3 anos
dom., às 10h e 18h, sala 24, 3o ss.
Culto Infantil: dom., às 10h: 4 a 12 anos, 2o ss;
dom., às 18h: 4 a 8 anos, 3o ss.
MAS: Ministério de Ação Social
Atendendo Membros: qua., das 10h às 17h;
Bazar: toda quarta-feira, das 13h às 15h;
Cursos: qui.: Artesanato, Croche, Corte e Costura,
das 14h às 17h.
INTERCESSÃO: Reuniões de Oração
qua., às 16h, com Dirceu; qui., às
19h, com Eva e Elza. Os encontros
acontecem na sala de vídeo (3°ss).
LIBER ACOLHE: Todas as Segundas
Preparo da Sopa: às 14h, na cozinha, 1o ss;
Encontro: às 19h30, sala Plínio, 4o ss;
saída para distribuição: às 20h15
Dança Sênior da Melhor Idade
Toda sexta, às 15h, no salão Jenny Leoto (3° andar).
TERAPIA SÓCIO COMUNITÁRIA
Todo 1° sábado do mês, às 15h, na sala 1 do
4°andar. Exceto nos meses de janeiro e julho.

PREPARANDO AS LIDERANÇAS COM EXCELÊNCIA Pr. Walmir Vargas

Missão da ELM – Escola de Liderança e de
Ministério é a de preparar com excelência os
líderes para o trabalho de gestão. Em síntese,
esse trabalho consiste em “fazer acontecer”.
Isso pressupõe capacitação das lideranças e
dos liderados. Aquelas, no trabalho de gestão
dos ministérios; esses, na obra que farão como
operadores ministeriais, realizando o que precisa
ser feito. Ambos precisam estar focados no
alcance dos objetivos.
Duas ideias estão presentes em Efésios 4.12 “com o fim de preparar os santos para a obra do
ministério” – norteadoras desses processos de
capacitação, especificamente ligadas ao termo
“katartismon”, aperfeiçoamento, traduzido
nessa versão por “preparar”: (1) com respeito ao
fazer: o trabalho de capacitação das lideranças
consiste em conhecer e aperfeiçoar as formas
de realização da obra, em que se busca melhorar
constantemente o que se faz e aperfeiçoar o que
foi feito, tendo sempre em vista os objetivos que
precisam ser atingidos da melhor forma; (2) com
respeito ao ser: as pessoas a serem ministradas
pelas lideranças e pelos agentes ministeriais hão
de aperfeiçoar o seu caráter, hão de crescer em
sua semelhança com Jesus, atingindo assim a
maturidade cristã, o que podemos depreender do
versículo seguinte: “até que todos alcancemos a
unidade da fé e do conhecimento do Filho de
Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a

medida da plenitude de Cristo” (Ef 4.13).
Por esses motivos, é desnecessário dizer
que o trabalho da ELM é fundamental para que
a EBD e a EVC consigam atingir seus objetivos,
bem como os ministérios de edificação do
Corpo de Cristo, como também os demais
sejam igualmente realizados com excelência
por irmãos biblicamente moldados para as
funções que exercem ou que pretendem exercer.
Por isso, a ELM terá apenas um curso, o de
Gestão Ministerial, ministrado em nível de
especialização, contendo disciplinas gerais, e
outras específicas ligadas ao “como fazer” dos
Ministérios.
Requisito fundamental para fazer o curso
de Gestão da ELM é o desejo de aprender, o
propósito de fazer melhor a obra. Logo, uma
virtude necessária aos alunos dessa Escola é
a humildade, tal como ensina a Bíblia, isto é:
estar aberto para aprender e a submeter-se à
liderança. Os conteúdos que serão trabalhados
são oriundos principalmente da Revelação,
abordados teologicamente, diante do que não
pode haver questionamentos, mas simplesmente
compreensão e conhecimento sobre a sua
aplicabilidade. Somente o humilde é capaz disso,
tendo um excelente aproveitamento dos ensinos
que lhe serão passados. Afinal, na ELM, como
no Corpo de Cristo, não se espera outra coisa,
porque todos somos simplesmente servos.

O MESTRE E SEUS DISCÍPULOS (PARTE V)

“Os onze discípulos foram para a Galiléia,
para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o
viram o adoraram; mas alguns duvidaram. Então,
Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada
toda a autoridade no céu e na terra. Portanto,
vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo
o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com
vocês, até o fim dos tempos. (Mateus 28.16-20)
Jesus comissionou os seus discípulos a
saírem pelo mundo, fazendo outros discípulos.
Depois de compreender que toda a autoridade
e domínio pertenciam ao Mestre, eles deveriam
dar continuidade à obra de transformar homens
e mulheres de todas as nações em seguidores
do Cristo.
Fazer um discípulo não é simplesmente
transmitir um conteúdo para alguém, mas,
envolver-se na vida daquele que queremos
ver seguindo os passos de nosso Mestre.
O discípulo de Jesus consegue fazer outros
discípulos, a partir do momento que se dispõe
a construir um relacionamento com o mundo
ao seu redor. Fazer um discípulo é investir em
relacionamentos de amizade e cumplicidade.
Jesus não fez discípulos em série e também
não estava preocupado em transformar seus
seguidores em uma multidão. Seu objetivo era
influenciar ao máximo os poucos que faziam

parte do seu cotidiano. Apesar da realidade da
multidão, Jesus dedicava a maior parte de seu
tempo à convivência com os seus discípulos,
que aos poucos foram se transformando
em amigos. Assim, o discipulado acontecia
naturalmente nas relações construídas entre
Mestre discípulos.
Conscientes dessa realidade, devemos
obedecer as palavras do Mestre descritas
no texto acima, conhecido como A Grande
Comissão. Devemos encarar o desafio
proposto por Jesus e participar diretamente
da Missão do Reino de Deus. Fazer discípulos
é um compromisso de todo aquele que se auto
intitula seguidor do Cristo.
Portanto, uma vez que compreendemos a
autoridade de Jesus, temos a obrigação de fazer
discípulos, pela construção de relacionamentos.
Nesse processo, não é permitida a acepção de
pessoas, uma vez que os discípulos devem ser
de todas as nações. Também devemos batizar
esses novos discípulos, integrando-os à nossa
Comunidade de Fé. E, por fim, o discipulado
é um longo processo de caminhada, em que
ensinamos os novos discípulos a obedecer
a tudo o que o Mestre nos ordenou. Assim,
podemos descansar, sabendo que o Mestre
estará sempre conosco, até o final dos tempos.
Pr. João Haroldo Bertrand

Nossos Pequenos Grupos estão
voltando com suas reuniões semanais
neste mês. Venha fazer parte de um
PG. Faça contato na secretaria do
gabine te pa s tor al par a obter
informações ou pelo site da igreja www.libernet.org.br . Não fique de fora!

LIBER – FALE CONOSCO

Site: www.libernet.org.br – Facebook: ibdaliberdade – Telefone: (11) 3293-2400 - Fax: 11-3241-2569
Diretoria da LIBER: diretoria@libernet.org.br
Administração: Tel: 3293-2406 - Rissato - E-mail - administracao.rissato@libernet.org.br
Segunda e quinta, das 14h às 18h, e terça, quarta e sexta, das 9h às 18h.
Sec. Gabinete Pastoral: gabinetepastoral.miriam@libernet.org.br
• Pr. Irland Pereira de Azevedo (Pr. Interino) – tel.: (11) 3293-2403 – Secretária Miriam
Secretaria da Igreja: secliber@libernet.org.br – tel.: (11) 3293-2402 – Secretária Elié
Segunda a sexta, das 9h às 13h, e das 14h às 18h.
Secretaria de Ministérios: secmin@libernet.org.br – tel.: (11) 3293-2401 – Secretário Leonardo
Segunda a sexta, das 9h às 13h e das 14h às 18h.
Ministério de Música: musica@libernet.org.br – tel.: (11) 3293-2408 – Mt. Donaldo e Mt. Joel
Segunda a quinta, das 11h às 20h, e Sexta das 11h às 18h - Escola de Música: emliber@libernet.org.br
Ministério de Mídia: Tel: 3293-2400 R. 223 - Gustavo - E-mail - midia.gustavo@libernet.org.br

SUA OFERTA DE AMOR E GRATIDÃO

Bradesco: ag. 449-9 / cc. no 18980-4, ou Itaú: ag. 0349 / cc. no 34122-2
CREIA: Bradesco: ag. 449-9 / cc. 161900-4
• Ext. Impact: Bradesco: ag. 449-9 / cc. 163700-2
Cheques nominais à Igreja Batista da Liberdade. CNPJ: 43.198.514/0001-06

56%
Entradas até 20 de Fevereiro. Mais detalhes no site www.libernet.org.br, com seu Login e Senha.

CEL.:			

DESTAQUE E ENTREGUE PARA NOSSOS RECEPCIONISTAS.

[ ] CRIANÇA [ ] ADOLESCENTE [ ] JOVEM [ ] ADULTO

] Quero atualizar o meu cadastro.
[
] Quero ser membro
[

PGS DA LIBER

MAIS UM ANO DE VIDA

26/02 - Gescy Almeida da Silva, Jeanne de
Oliveira Barbosa. 27/02 - Antonio Carlos
Fernandes Pereira, Cláudia Leandro de
Souza, Samuel Bernardo Silva. 28/02 Caroline Pires Horvath, César Augusto
Pastor, Débora Reiz Alves, Maria das
Dores Oliveira do Carmo, Maria Helena
Ferreira, Aline Mendes da Purificação.
01/03 - Ana Cláudia de Andrade, Júlio César
Monteiro Rossignolli, Leonardo Honda
Bastos Ramos, Monica Kubo Campanha,
Olegário Ribeiro Rodrigues, Rubens
Francisco Santana Junior, Sueli Cavalcante
Pinto Santos. 02/03 - Gabriela Nunes de
Mesquita, Gisele Correia da Cruz, Helga
Regina Korber do Rego, Tiago Almeida
Lemos, Vanessa Vieira Moura. 03/03 Adésia de Jesus Carvalho, Deborah Lilian
Rodrigues Toledo Risso, Francisco Carlos
Rissato, Marly Caruso Teixeira, Zilda
Gusmão Carneiro. 04/03 - Ida Edith
Nogueira do Nascimento. 05/03 - Eliana
Moreira Slonzon, Homero Gouveia da Silva,
Pedro Henrique Moreira Alves.

				

Vem aí mais um encontro dos irmãos
que fizeram o Curso de Capelania
Hospitalar, promovido pelo Ministério
Mão Amiga. Será dia 25/03, na Liber!
Reserve essa data!

O Centro de Missões da Faculdade
Teológica Batista de São Paulo, liderado
por nossa irmã Fani Chiang, está com
diversas atividades programadas acompanhe nos murais da Liber. Uma
delas, visitas evangelísticas às CIAS da
PM: primeira 4ª feira do mês, às 17h30,
CIA da Rua Abolição; terceira 4ª feira do
mês, às 18h30, CIA da Praça Roosevelt.
Mais informações pelo e-mail: cmftbsp@
yahoo.com.br.

E-MAIL:								

CAPELANIA HOSPITALAR

O Ministério MCA convida todas as
mulheres para o seu próximo encontro
de oração. Será no dia 04/03, às 9h, na
galeria da Liber.

CENTRO DE MISSÕES DA TEOLÓGICA

FONE:				

Nossa Vigília de Oração ocorrerá na
próxima sexta-feira, dia 03, com
início às 23h, no salão Erodice.
Vamos juntos buscar a presença de
Deus, em oração.

MCA EM ORAÇÃO

Nos so próx imo encon tro es t á
programado para dia 04/03, às 15h,
na sala 01 do quarto andar. Não falte.
Nos vemos lá!

		

VIGÍLIA NA LIBER

TERAPIA SÓCIOCOMUNITÁRIA

NOME:						

Anote aí as datas dos próximos
encontros dos jovens da Liber e não
f iqu e d e for a : 0 4 / 0 3 - Tem a :
“Maturidade”; 18/03 - Tema: “Deus da
Criação”. Todos os encontros serão às
19h, no salão Erodice.

Vem aí o Treinamento para Líderes e
Professores de Crianças, promovido pelo
Ministério Liber Jr. em parceria com a Life
Way! Participe! Prepare-se para servir
melhor. O Treinamento será no dia 04/03,
às 9h, no salão Erodice. Mais informações
pelo e-mail: clcvendas@lifewayclc.com.
br. Ou telefone: 3345-1001.

Anote em sua agenda: dias 05 e 12/03,
das 9h às 10h15, mais uma Classe
Única da EBD, cujo tema será “Suicídio,
Eutanásia e Ortotanásia entre cristãos”.
Preletor: Dr. David Teixeira de Azevedo.
Não percam!

] Quero falar com um pastor

JUVENTUDE DA LIBER

LIBER JR. - TREINAMENTO

EBD - CLASSE ÚNICA

[

no
da
de
na

A liderança da igreja (diretoria,
líderes de ministérios, diáconos e
ministros) está convocada para o
encontro promovido pelo Conselho
de Educação, com o fim de detalhar
o projeto de Educação Cristã,
a no t ar su g e s tõ e s p ar a su a
finalização e tirar dúvidas. Então,
e s t ej am pr e s en t e s: pr óx imo
sábado, às 14h30, no Jenny Leoto.

] Pedido de oração

• Inconformados e Conformados:
dia 18/02 ocorreu o encontro
juventude da Liber. Foi um tempo
louvor, adoração e meditação
Palavra de Deus.

ENCONTRO DE LÍDERES

urgente!

[

• Encon tr o MC A : no dia 11/02
aconteceu o primeiro encontro do ano
do Ministério das Mulheres Cristãs em
Ação, e foi uma bênção! Irmã Miriam
Per eir a tr ou xe a r e f l ex ão e a
confraterniz ação foi cont agiante.
Louvado seja Deus!

serviço

A LIBER CUIDANDO DE VOCÊ

ACONTECEU NA LIBER

edificação
adoração
destaques

] Quero participar de um PG

PROCLAMAÇÃO | EDIFICAÇÃO | SERVIÇO | COMUNHÃO | ADORAÇÃO

proclamação
comunhão
novidades

[

P.E.S.C.A.: MINISTÉRIOS DA LIBER

• Esta Igreja possui sistema de iluminação de emergência.
• Em caso de falta de luz, lâmpadas se acenderão automaticamente.

PROGRAMA DOS CULTOS
26 de Fevereiro

PLANTÃO DOS PASTORES DA LIBER
• de 10h a 14h - Pr. Givaldo
Segunda-feira da Silva Lima
• de 18h30 a 19h30 - Pr. Ezequiel
Skiet do Nascimento

• Os equipamentos de combate a incêndio estão nos locais indicados.
• As saídas de emergência estão devidamente sinalizadas.

Manhã – 10h45
Carrilhão
Avisos e Comunicações
Prelúdio/Processional

Pereira de Azevedo

Hino Congregacional

Música Coral

Terça-feira • de 19h15 a 20h15 - Pr. Ezequiel
Skiet do Nascimento
• de 20h a 22h - Pr. Irland
Pereira de Azevedo
• de 10h a 14h - Pr. Givaldo
Quarta-feira da Silva Lima
• de 20h a 21h - Pr. Ezequiel
Skiet do Nascimento
• de 9h a 12h - Pr. João Haroldo
• de 10h a 14h - Pr. Givaldo
Quinta-feira da Silva Lima
• de 14h a 17h - Pr. João Haroldo
• de 19h a 21h - Pr. João Haroldo

Instrumental

BUSQUEMOS A DEUS EM LOUVOR
“Louvem eles o nome do Senhor, pois só o seu nome é excelso;
a sua glória é acima da terra e do céu” (Sl 148.13)

Oração de Adoração
• de 16h a 17h30 - Pr. Irland

Noite– 18h

“Oh, Momento Glorioso”
Stebbins – 196 HCC
“Certamente, O Senhor Está Aqui”
Mary McDonald – Camerata Liberdade

Momento com LIBERJR

Carrilhão
Avisos e Comunicações
Prelúdio/Processional

PRESTEMOS O DEVIDO LOUVOR AO NOSSO DEUS
“Bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se da sua glória toda a terra”
(Sl 72.19)
Hino Congregacional
Oração de Adoração
Música Coral

Momentos de Contrição

Saudações e Boas-Vindas
Instantes de Cânticos
Entrega dos Dízimos e Ofertas
Oração de Gratidão

Instrumental

BUSQUEMOS APRENDER MAIS SOBRE O SENHOR
“Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto”
(Sl 51.10)
Música Coral
Mensagem
Hino Congregacional
Oração e Bênção
Poslúdio/Recessional
Direção do Culto: Miguel Horvath

“Volta ao Lar”
Mary McDonald – Camerata Liberdade
“Preparados Para Este Tempo”
Pr. Irland Pereira de Azevedo
“Crer e Observar”
Towner – 465 HCC

“Guia ó Deus a Minha Vida”
Arr. Schrader – Cantores da Liberdade

“Ó Deus Eterno, Vem me Conceder”
(1ª Estrofe)
Hopkins – 383 HCC

SIRVAMOS A DEUS
“O que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito?”
(Sl 116.12)
Saudações e Boas-Vindas
Cânticos de Exaltação
Entrega dos Dízimos e Ofertas
Oração de Gratidão

Orquestra Liberdade

APRENDAMOS DA PALAVRA DE DEUS
“O Senhor nosso, Jesus Cristo, e Deus nosso Pai,
que nos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança”
(2Ts 2.16)
Música Coral
Mensagem
Hino Congregacional
Oração e Bênção

Instrumental

“A Deus Demos Glória”
Doane – 228 HCC

Momentos de Contrição
Responso Congregacional

BUSQUEMOS SERVIR A DEUS
“Celebrarei as benignidades do Senhor, e os louvores do Senhor,
consoante tudo o que o Senhor nos tem concedido” (Is 63.7)

Orquestra Liberdade

Poslúdio/Recessional
Direção do Culto: Poliana Devidé Bertrand

“Meu Deus Cuidará”
Martin – Cantores da Liberdade
“Aproveite o Carnaval”
Pr. Irland Pereira de Azevedo
“Santifica a Tua Igreja”
Williams – 388 HCC
Orquestra Liberdade

