Segunda Igreja Batista em São Paulo

IGREJA BATISTA DA

LIBERDADE
108 ANOS DE LIBERDADE COM JESUS
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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do Gabinete Pastoral, Pastor Irland Pereira de Azevedo

REFLEXÕES DO INVERNO
“O Senhor segue a ordem que deixou na natureza: depois da semeadura,
segue-se o inverno com o objetivo de fortiﬁcar o grão e de puriﬁcar a planta a
qual adquire vigor nas raízes e na primavera produzirá as ﬂores que se
transformarão em frutos”. SURIN, J.-J. Catechismo spirituale, I, parte IV, c.5, p. 99.
Dia 21 de junho, próxima quarta-feira, à tempo de preparação, como ocorreu com as
01h24, começará o inverno, estação mais fria do personagens bíblicas referidas.
ano, que terminará em 22 de setembro, e
Cuide de sua saúde física.
chegará a primavera!
Tenha um amigo de conﬁança com
As estações do ano mui
frequentemente têm reﬂexos nas estações de quem compartilhar. Diz um provérbio sueco que
nossa vida e nossa alma, como lembra Elizabeth “uma alegria compartilhada é duplicada, e uma
tristeza compartilhada torna-se a metade”!
Cottrell.
Esteja com a consciência limpa e
O inverno, por exemplo, é percebido na
alma e experiência de Moisés, Elias, Paulo e do conﬁe na bondade de Deus e no fato de que após
próprio Jesus, este na gélida experiência do um tempo de frio e escuridão em sua alma e seu
coração, o sol vai nascer, resplenderá,
Jardim do Getsêmane.
afugentará as trevas e o calor dele agasalhará
Em períodos de inverno espiritual, você e a terra inteira.
nossos corações enregelam e endurecem, e nos
Conte as bênçãos de Deus.
recolhemos, e chegamos a pensar, e por vezes a
falar mesmo, que Deus não se importa conosco,
Alimente sua alma.
ﬁca distante, e nos subtrai a luz, o conforto e a
alegria. E há gente nessa situação que entende
Esteja junto com seus irmãos, como
de ﬁcar mal humorada e de mal com Deus.
parte do povo de Deus.
Em vez de nos revoltarmos contra o
Seja paciente e decida esperar em
inverno, e com o inverno espiritual, aceitemo-lo.
Digamos sim à vida, mesmo no rigor do inverno Deus, com olhos abertos para os sinais do amor
espiritual que nos sobrevenha: frieza e e do conforto que procedem do Senhor. E
indiferença da família, diﬁculdades no trabalho, prepare-se para a primavera que logo vai
aﬂições de toda sorte. Jesus preveniu: “No chegar!
mundo tereis aﬂições, mas tende coragem. Eu
Faça como Paulo, que mais de uma
venci o mundo”. E Ele é o Senhor de todas as
vez vivenciou o rigor do inverno espiritual, mas
estações.
com ele lidou conﬁante no Senhor, como dá
Reconheça, irmã ou irmão, que, ao conta no seu “canto de cisne”, em 2 Timóteo 4.9atravessar um inverno espiritual, precisa 22. Sobre esse texto será a reﬂexão do culto
lembrar-se de que esse é um ciclo natural, e a matinal!
situação não durará para sempre. Não se
Deus nos abençoe neste inverno e no
desespere e não desista de si mesmo nem de
inverno de cada um!
Deus!
Saiba que este pode e deve ser um

Pastor Irland Pereira de Azevedo

A HISTÓRIA DA BÍBLIA
A Bíblia é um compilado de escritos contradições, vinganças, paixões, disputas
antigos, que foram produzidos por homens de poder, dor, sofrimento, arrependimentos,
inspirados por Deus. A inspiração não enﬁm, tudo o que sempre esteve presente
signiﬁca que Deus ditou o texto escrito para nas relações humanas em todos os tempos.
os autores, mas enquanto esses homens
A Bíblia tem a autoridade da
escreviam, falaram da parte de Deus,
impelidos pelo Espírito Santo [II Pedro 1.20- palavra de Deus aos homens, não porque é
perfeita, mas porque carrega em si a
21].
humanidade necessária para se comunicar
P o r c o n t a d a i n s p i r a ç ã o , e fazer sentido a todo ser humano. As
consideramos o texto bíblico como a Escrituras Sagradas não nos contam
Palavra de Deus aos homens. Através das histórias ideais, mas histórias reais de
Sagradas Escrituras, Deus tem se homens e mulheres que se encontraram
mostrado à humanidade, revelado os seus com um Deus ideal.
propósitos, levado os pecadores à
Encontramos na Bíblia O Deus
salvação, ediﬁcado os crentes e promovido
Perfeito, que transcende a tudo e a todos,
a Sua glória.
mas que está interessado em restaurar a
No entanto, apesar de toda a humanidade. O Deus Transcendente, mas
sacralidade, a Bíblia é extremamente Imanente, que se esvaziou de Si mesmo,
humana. Nas histórias relatadas nos para que pudéssemos nos encher Dele. Ele
deparamos com a realidade do ser humano entrou na história, não para aniquilar a
e com toda a humanidade presente na humanidade corrompida, mas para redimir
própria história do mundo. O texto bíblico é a criação e reconciliar o humano com o
carregado de traições, guerras, aparentes divino.
Pr João Haroldo Bertrand
ANIVERSARIANTES
18/06 - Wanda Nazaré Gonçalves Palheta. M o n t i n o , R i c a r d o F e l i s m i n o d a S i l v a ,
19/06 - Maria Elisabeth Gavioli Croitor, Michelle Rosângela de Fátima Cantanho Dounelian.
Tomas Pereira, Roger Viana Veloso. 20/06 - 23/06 - Emanuel Neri Oliveira, Iracy M. P. de
Eliza da Costa Silva, Eric Rossi Morilhão, Ho Carvalho. 24/06 - Dina Joana Fernandes Lessa
Chui Tip, Humberto Pires das Graças. 21/06 - Maia, Elmir Andrade Junior, Gabriela Cantanho
Jenny Marta Florêncio Pereira, Luiza Sousa Dounelian, Severino Alexandre Filho, Soﬁa
Agostini, Robson Mendes da Puriﬁcação, Passerani Sabino. 25/06 - Gilberto Almeida
R o g é r i o O l i v e i r a C a m a r g o , S t e f a n i e Pego, José Eduardo Dias Yunis, Marta
Nascimento de Oliveira. 22/06 - Caroline Silva Benedita dos Santos Conceição, Virginia
dos Santos, Igor Vinicius Carvalho Silveira, Santos Silva.
Joyce Navogim Pego, Nathan Portela Vieira

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. nº 161900-4
Cheques Nominais à Igreja Batista da Liberdade - CNPJ: 43.198.514/0001-06

35%
Entradas até 13/06/2017. Mais detalhes no site www.libernet.org.br, com seu login e senha

LIBER - FALE CONOSCO
Site - www.libernet.org.br - Facebook - ibdaliberdade

( 11-3293-2400 Fax - 3241-2569

Diretoria da Líber - diretoria@libernet.org.br
Domingo - 18/06/2017 - Plantão na Secretaria - 1º andar - Leonardo

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Conforme dispõe o Estatuto em vigor, nos artigos 13 e 14 e seus parágrafos, e 19, inciso II,
convoco os membros da Igreja Batista da Liberdade para a Assembleia Geral Extraordinária, no
dia 25 de junho de 2017, às 11h15, em 1ª convocação, e às 11h45, em 2ª convocação, tendo por
ﬁm especíﬁco apreciar relatório da Comissão de Sucessão Pastoral e provimento do novo
PASTOR TITULAR. O quórum da Assembleia será de metade mais um, em 1ª convocação, e 1/6
dos membros, em 2ª convocação. Esta presidência espera o comparecimento maciço de irmãos
e irmãs que compõem a Igreja Batista da Liberdade, com maioridade civil (a partir de 16 anos) e
na plenitude de seus direitos previstos no Estatuto.
São Paulo, 18 de junho de 2017
IRLAND PEREIRA DE AZEVEDO - Presidente
REUNIÕES ADMINISTRATIVAS
Os membros do Conselho Administrativo estão
convocados para sua reunião mensal, próxima
3ª feira, às 20h15, na sala Jenny Leoto. A
Assembleia Ordinária mensal será no dia 28, às
19h, em primeira convocação. Programe-se
para participar!

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS
Já estão abertas as inscrições para a EBF Escola Bíblica de Férias, que acontecerá de 05
a 08 de julho, das 14h às 17h30. Inscreva seu
neto, sobrinho e/ou ﬁlho, de 5 a 12 anos!
Também estamos precisando de voluntários.
Mais informações com a secretaria de
Ministérios: secmin@libernet.org.br / 32932401.

CLASSES DA EBD E EVC
CAMPANHA 300 COTAS
Graças a Deus pela cooperação de tantos EBD - Escola de Bíblia e de Discipulado (I)
Local: 5° andar
irmãos! Se você ainda não fez sua adesão, há
Tema: Cristologia
tempo! Preencha o formulário de compromisso
e entregue à equipe de plantão no saguão, EBD - Escola de Bíblia e de Discipulado (II)
Local: 4° andar
antes e depois dos cultos. Participe, com
Tema: Bibliologia
qualquer valor, com alegria, segundo propôs em
EVC - Escola de Vida Cristã e de
seu coração. Seu compromisso, somado aos
Contextualização da Fé
demais, possibilitará que nosso alvo seja
Local: 3° andar
alcançado. Deus nos abençoe!
Tema: Pena de Morte
Classe de preparação para o Batismo
INTERCÂMBIO
Local: Sala de Vídeo - 3° ss
Jovens, a segunda etapa do nosso Intercâmbio
Classe de Doutrinas Batistas
com a juventude da Igreja Batista Canaã está
Local: Sala 29 - 3° ss
chegando! Será no dia 24/07. Sairemos da Liber
às 15h! Programe-se e participe.
CONGRESSO LIDERE NA LIBER
Inscreva-se hoje mesmo, à saída dos cultos.

NOITE - 18H

MANHÃ - 10H45

Carrilhão
Carrilhão
Avisos e Comunicações
Avisos e Comunicações
Orquestra Liberdade
Prelúdio/Processional
‘‘Fanfarre La Perri’’ Prelúdio/Processional
Dukas/ arr. Barrington - Brassuka
ADORAÇÃO
‘‘E eles cantaram louvores com alegria, e se
ADORAÇÃO
inclinaram e adoraram’’ . (2 Co 29.30)
‘‘O meu louvor será teu constantemente’’
(Sl 71.6)
Hino Congregacional
‘‘Adorem o Rei’’
Haydn - 233HCC
Música Congregacional
‘‘Guia, ó Deus, a
Minha Vida’’
Hughes - 42HCC Oração de Adoração
Música Coral ‘‘Certamente o Senhor está aqui’’
Oração de Adoração
McDonald - Camerata Liberdade
Momento Musical
‘‘Soberano é o Senhor’’
Amarilis Coev/ Rogerio Peﬁ
Cantores da Liberdade Momentos de Contrição
Momentos de Contrição
Saudações e Boas-Vindas
DEDICAÇÃO
‘‘Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu
contarei o que ele tem feito por mim’’
(Sl 66.16)
Gratidão

Saudações e Boas-Vindas
SERVIÇO
‘‘ Tributai ao Senhor a glória devida ao seu
nome; trazei oferendas e entrai nos seus átrios’’
(Sl 96.8)

Cânticos Inspirativos
10 anos de casamento
Jacqueline e Tiago Carvalho Silva Entrega dos Dízimos e Ofertas

Cânticos Inspirativos

Orquestra
Liberdade

Oração de Gratidão

Entrega dos Dízimos e Ofertas
‘‘Jupter’’
PROCLAMAÇÃO
(From the Planets) - Arr. Francois Taillard
Brassuka ‘‘Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida por
suas ovelhas’’ (Jo 10.11)
Oração de Dedicação
PROCLAMAÇÃO
‘‘A nossa alma espera no Senhor (...) nele se
alegra o nosso coração’’ ( Sl 33.20,21)

Música Coral

Música Coral
‘‘Meu Eterno Rei’’
Jane Marshall - Cantores da Liberdade Mensagem:
Mensagem

‘‘Volta ao Lar’’
McDonald - Camerata Liberdade

‘‘O Pastor é pai ou mãe?’’
Pr. Irland Pereira de Azevedo

‘‘Reﬂexões do Inverno’’
Pr. Irland Pereira de Azevedo

Hino Congregacional
Hino Congregacional
Oração e Bênção
Oração e Bênção
Poslúdio/Recessional
‘‘Quão Grande És Tu’’
Arr. Agnaldo Gonçalves - Brassuka Poslúdio/Recessional

Orquestra Liberdade

