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Do Gabinete Pastoral: pr. Fausto Aguiar de Vasconcelos

GRAÇAS PELA GRAÇA
“Que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês, pois foi para essa paz que
vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite
ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a
Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que ﬁzerem,
seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus
Pai.” (Colossenses 3.15-17)
“A gratidão é uma das qualidades mais nobres do ser humano. Geralmente, ela o envolve
com um sentimento desconcertante, acompanhado de alegria, no momento em que recebe um
presente ou um favor inesperado. E assim, surge nele o reconhecimento, em um gesto de gratidão.
A fé cristã nos leva a reﬂetir de uma maneira mais profunda. A raiz do termo gratidão vem
da palavra “graça” (gr. charis), que tem o signiﬁcado de favor imerecido, e que, no auto sacrifício de
Cristo, assume seu sentido pleno, proporcionando salvação ao homem, restauração da paz em suas
relações, uma vida repleta de boas obras, a verdadeira liberdade, sabedoria para as decisões, e tantas
outras inúmeras bênçãos que nos garantem provisão, prosperidade e proteção. Dessa forma, somos
gratos por uma graça especial, que emana do amor divino e nos alcança por completo.
Por isso, reunidos em Cristo Jesus, os membros da Igreja Batista da Liberdade celebram de
maneira radiante, com coração vibrante e lábios que cantam com alegria os louvores de gratidão ao
Deus Pai. São muitos os motivos de gratidão ao Senhor, do mais novo ao mais velho. Ficaríamos
por horas contando as bênçãos em nossa comunidade, pois a densidade da graça entre nós é de um
tamanho imensurável.
Assim, no nome de Jesus, damos graças pela graça do nosso Deus Pai!”
A pedido do Pastor da Igreja, o irmão César Rodrigo Regis da Fontoura, mais conhecido
entre nós como “Cezinha”, do Ministério dos Adolescentes da Líber – Adolas Liber, preparou esta
reﬂexão em torno do tema GRATIDÃO, precisamente porque essa é a ênfase dos nossos cultos no
terceiro domingo do mês. Valeu, Cezinha!
Possa Deus nos abençoar neste Dia do Senhor em que damos graças pela Graça!
Um abraço do seu
Pastor Fausto
V I S Ã O - 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.

DIÁCONOS: Caráter e Fé
“Antes de lhes pedirem que sejam diáconos, eles devem receber outras tarefas na igreja, como
experiência do seu caráter e da sua capacidade; se eles se saírem bem, então poderão ser
escolhidos como diáconos.” (1 Timóteo 3:10 - NBV-P)
A ﬁrmeza de caráter é pressuposto para o reconhecimento de um ﬁel Servo de Deus. É no
caráter que se revela o crente, verdadeiramente, comprometido com as coisas do Senhor.
Amoroso, dedicado, pronto para o serviço. Outro elemento revelador do ﬁel servo de Deus é a
inquebrantável fé em Cristo Jesus. A fé é a certeza das coisas que se espera e a prova das coisas
que se não veem. Leitores assíduos da Bíblia e constantes em oração e na comunhão com os
irmãos. Aqueles que assim se apresentam são reconhecidos perante a igreja do Senhor para servir
como diácono. No passado, temos em Atos dos Apóstolos exemplos de servos do Senhor que
serviram no anonimato cuidando de coisas importantes como o cuidado com as viúvas (Ação
Social), ﬁnanças da igreja e no sustento ministerial. A história da Igreja Batista da Liberdade registra
a contribuição de homens e mulheres que atuaram como diáconos nas diversas áreas do serviço
cristão na evangelização, na ação social, na vida ﬁnanceira, na assistência pastoral, no ensino.
Esses homens e mulheres ajudaram com o seu trabalho e a sua ﬁdelidade no desenvolvimento e na
realização da Obra do Senhor. Assim, louvamos a Deus por servos como Waldemor Paschoal,
Crispim Gomes da Silva, Sevério Leoto, Roderick de Melo Silva, Hermes Córdoba, e muitos outros.
Benelísio Coimbra e Luiz Araújo foram, na denominação batista, expressões do diaconato e
exemplos de caráter e fé em Deus que merecem nossa lembrança. Jenny Leoto teve seu nome
gravado na memória da nossa igreja por seus feitos de dedicação e zelo com a Causa, tal como se
diaconisa fosse e da mesma forma encontramos na Bíblia registros de mulheres que serviram e
ajudaram a construir a história do povo de Deus. Neste mês que separamos para reﬂexão sobre o
instituto do diaconato, cuidemos do nosso compromisso com a Causa e a cada dia fortaleçamos a
nossa fé em Deus e, assim fazendo, sejamos reconhecidos como ﬁéis servos do Senhor. “Pois os
diáconos que fazem um bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos na fé e são capazes de falar
com coragem sobre a sua fé em Cristo Jesus.” (1Timóteo 3:13NTLH).

Prof. Dr. Gézio Medrado

ANIVERSARIANTES
18/11 - Denivan Vargas de Araujo, Eunice C a v a l h e i ro , Vi v i a n e L i l i a n M a r t i n s
Angelo Morais de Assis, Valmirian Cunha Gonçalves. 24/11 - Altamir Téa Bueno
Santos Monteiro.19/11 - Igor Carastan de Salinas, Claudio Augusto Leon Pereira, Dino
Barros, Joice da Silva Costa, Maria Bezerra Grandi, Jessé Geraldo Cerqueira, Marcia da
Lima da Silva. 20/11 - Debora Daniel de Silva Santos Costa, Maria José Cerqueira,
Mattos Ramos, Érika Mendes da Puriﬁcação, Renata Thomaz Rosa Vignali, Solielson
Lívia Grundmann Mendes, Mário Enge Guete. 25/11 - Cristiane Maria da Silva,
Rodrigues. 21/11 - Agnaldo Alves Rodrigues, Edvilson Martins, Eliete Batista Silva
Daniela Santos de Vincenti. 22/11 - Julio Macedo, Jorge Elias Cianga, Marli
Cesar Nunes de Moraes, Livia Reis Lucas Gonçalves Machado, Paulo Sérgio dos
Vieira, Maria Pereira dos Santos (Lia). 23/11 - Santos.
Nancy Gaspar Junqueira, Silvana Gomes
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Domingo - 18/11/2018 - Plantão na Secretaria - 1º andar - Elié

AGENDA DE NOVEMBRO

Dia 20 - Casamento Rogério e Inês – 18h
Dia 21 - Reunião da Diretoria
20h – Sala de Reuniões
Dia 24 - Formatura Curso Elétrica
10h - Erodice
Dia 24 - Encontro MCM – 19h – Erodice
Dia 24 - Musical do Projeto UNT
19h - Santuário
Dia 27 - Reunião Conselho Administrativo 20h – Jenny
Dia 28 - Assembleia Ordinária-18h30 - Erodice
Dia 30 - Vigília de Oração – 23h - Jenny
Toda 2ª feira – Culto de Intercessão
19h30 – Jenny
Toda 3ª feira - OÁSIS de Oração - 7h
Sala de Apoio
Toda 4ª feira - Culto de Oração - 19h - Erodice
Toda 6ª feira - Encontro da Terceira Idade
Dança Sênior – 14h30 - Jenny

FORMATURA CURSO DE ELÉTRICA
Pela bondade do Senhor, mais uma turma
concluirá o curso de Elétrica, ministrado ao longo
deste ano a membros da igreja e demais pessoas
interessadas, por professores voluntários. A
solenidade acontecerá no próximo sábado, às
10h, no salão Erodice. O Senhor recompense a
todos que se dedicaram nesse serviço!

MENSAGEIRAS DO REI
Neste mês, o encontro das Mensageiras do Rei
REUNIÕES ADMINISTRATIVAS
será domingo, dia 25, às 16h, na sala 1 do
Neste mês, assim estão programadas as reuniões
4.andar. Meninas de 09 a 13 anos estão todas
administrativas: dia 21 – Reunião da Diretoria
estão convidadas!
(20h); dia 27 – Reunião do Conselho
Administrativo (20h); dia 28 – Assembleia
VIGÍLIA DE ORAÇÃO
Ordinária (18h30). Programe-se para participar!
Dia 30/11, começando às 23h, teremos nossa
Vigília de Oração. Nestes tempos de tantas
necessidades - no nosso país, nas famílias – venha
OÁSIS MATINAIS DE ORAÇÃO
se unir à equipe do Ministério de Intercessão,
Todas as terças, 7 da manhã, na sala de apoio (ao
para orar, interceder e desfrutar de preciosos
lado da entrada do santuário). Venha para essa
momentos de comunhão.
hora de oração e refrigério, na presença do
Senhor!
BAZAR DO MAS
Dias 7 e 8 de dezembro, de 10h a 16h, mais um
bazar de novos e seminovos realizado pelo
ENCONTRO MCM
Ministério de Ação Social. Roupas masculinas e
As mulheres todas estão todas convidadas para o
femininas, sapatos, produtos de cama e mesa e
encontro MCM, que encerrará as atividades do
muitas outras variedades. Vamos divulgar e
ano. Será no próximo sábado, às 18h. Adquira
participar!
seu convite, no saguão, após os cultos. Venha
celebrar conosco!
TESOURARIA
As contribuições (dízimos e ofertas) podem ser
feitas em momento oportuno do culto; por
MUSICAL PROJETO UNT
depósito em conta corrente – Bradesco ag.
Como evento de fechamento das atividades do 0449-9 CC 18980-4 ou Itaú ag. 0349 CC 34122ano, as crianças do Projeto UNT (Escolinha de 2, ou ainda no plantão da tesouraria, no saguão.
Artes e Esportes que acontece aos sábados, na Seja participante do trabalho do Senhor!
Liber) apresentarão o seu musical FÉ – dia 24, às ESTE BOLETIM PODE SER DEIXADO NO BANCO,
19h. Venha prestigiar! Entrada: 1k de alimento.
CASO VOCÊ NÃO PRECISE MAIS DELE.

MANHÃ - 10h45

Abertura

Música Congregacional

NOITE - 18h
Giro Pela Líber
Vídeo
Chamada ao Culto
Carrilhão
Prelúdio
Orquestra Liberdade
ADORAÇÃO E LOUVOR
Leitura em Uníssono
“Louvem o SENHOR, todas as nações;
exaltem-no, todos os povos! Porque
imenso é o seu amor leal por nós, e a
ﬁdelidade do SENHOR dura para sempre.
Aleluia!” (Sl 117)

Oração de Adoração

Saudação

Avisos na Tela

Vídeo

Visitantes e Comunhão

Oração de Adoração

Ofertas ao Som de uma Música
César Rodrigo Fontoura

Cân cos

Hino de Adoração e Louvor

Banda

“Alegres, Adorai”
Darwall – 223HCC
Púlpito

Música Coral
“Tocou-me”
Arr. Karam/Guedes - Cantores da Liberdade
Cânticos Inspirativos

Banda

DEDICAÇÃO E GRATIDÃO AO SENHOR
Leitura em Uníssono
“Eu te louvarei, SENHOR, de todo o coração;
diante dos deuses cantarei louvores a ti."
(Sl 138.1)

Reconhecimento de Bênçãos

Cân cos

Mensagem

Banda

Pr. Fausto

Oração e Bênção
Encerramento

Cân co de Adoração

CONVÊNIO ESTAPAR ESTACIONAMENTO
Rua Santo Amaro, 272

Valor conveniado somente
aos DOMINGOS:
R$ 10,00 período de 12h
Estacione e leve sua chave!
Retire o selo na portaria da igreja.

Entrega dos Dízimos e Ofertas
Orquestra Liberdade
Oração de Gratidão
Púlpito
Reconhecimento de Bênçãos
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA DO SENHOR
Leitura em Uníssono
“Pois a palavra de Deus é viva e eﬁcaz, e mais
aﬁada que qualquer espada de dois gumes; ela
penetra até o ponto de dividir alma e espírito,
juntas e medulas, e julga os pensamentos e
intenções do coração." (Hb 4.12)
Música Coral
“Lá na Cruz”
Arr. Karam/Guedes – Cantores da Liberdade
Mensagem

Pastor da Igreja

Hino Congregacional
Oração e Bênção
Poslúdio

Orquestra Liberdade

