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Do Gabinete Pastoral: pr. Fausto Aguiar de Vasconcelos

DANIEL, UMA HISTÓRIA SOBRE A SOBERANIA DE DEUS
A apresentação da Cantata DANIEL, UMA HISTÓRIA SOBRE A SOBERANIA DE
DEUS pelos Cantores da Liberdade nos cultos deste Dia do Senhor se presta a uma sólida
reﬂexão sobre o assunto.
Para tanto, e a convite do Pastor da Igreja, o Pastor Isaías Ruﬁno da Silva,
presidente do Conselho de Educação Cristã de nossa igreja, a quem agradecemos,
escreveu o texto que segue.
Leiamo-lo com atenção e em oração.
“A soberania de Deus representa a Sua capacidade de exercer Sua santa vontade
ou supremacia. O Altíssimo, Senhor do Céu e da Terra, tem poder ilimitado para fazer o que
Ele determinou.
Sendo absolutamente autossuﬁciente, Deus faz o que lhe agrada. Ninguém pode
dissuadi-lo, ninguém pode impedi-lo. Em Sua Palavra, Deus declara: “Eu sou Deus, e não há
outro; eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim... sou eu que digo: O meu conselho
subsistirá, e realizarei toda a minha vontade” (Isaías 46.9,10).
Nabucodonosor, rei da Babilônia, criou obras arquitetônicas que foram
classiﬁcadas entre as Sete Maravilhas do Mundo. No entanto, ele louvou e gloriﬁcou a
soberania do Altíssimo. “O Seu domínio (de Deus) é um domínio eterno, e o seu reino é de
geração em geração... Ele age no exército do céu e entre os povos da terra, segundo a sua
vontade; ninguém pode deter a sua mão” (Daniel 4.34,35).
A soberania divina signiﬁca que Deus é aquele que se senta no trono do universo e
tem o controle de todas as coisas, e “quem faz todas as coisas segundo o propósito de sua
vontade” (Efésios 1.11).
Em sua aﬂição permitida por Deus, Jó reconhece a grandeza e o esplendor de
Deus, em contraste com a sua humanidade e ﬁnitude. “Bem sei que tudo podes e que
nenhum dos teus plano pode ser impedido” (Jó 42.2).
É oportuno lembrar que a soberania de Deus signiﬁca essencialmente que Ele tem o
poder, sabedoria e autoridade para fazer qualquer coisa que Ele escolha dentro de Sua
criação. Se Ele exerce ou não o controle em qualquer circunstância, é realmente uma
questão do poder da Sua decisão, atribuída à Sua soberania.
Assim, não compete a nós questionar sobre a soberania de Deus.”
Possa Deus nos agraciar com alegria neste Dia do Senhor!
Um abraço do seu,
Pr. 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.

GERAÇÃO
"Aprendam a lição da ﬁgueira. Quando percebem que ela começou a
ﬂorescer e verdejar, vocês sabem que o verão está chegando. O mesmo
acontecerá com vocês. Quando virem os sinais, saberão que não demorará muito.
Levem isso a sério. Não estou me dirigindo apenas às gerações futuras, mas a
vocês também. Esta era continua até que todas essas coisas aconteçam. O céu e
terra vão desaparecer, mas as minhas palavras jamais”.
[Mateus 24.32-35 - A MENSAGEM]
É preciso que compreendamos a realidade da atual geração. O Reino de Deus,
imutável e eterno, é a resposta para todos os questionamentos e mazelas da
sociedade, mas precisamos conhecer o contexto da época para oferecer a solução.
Como cristãos, devemos discernir o espírito desta época. Não porque a mensagem do
evangelho dependa das circunstâncias, mas porque, cientes do contexto do nosso
tempo, poderemos transmitir as boas novas de uma maneira relevante e
transformadora.
Jesus é e sempre foi a resposta. Mas qual é a pergunta? Quais são as perguntas que
estão sendo feitas em nossa geração? Precisamos discernir os sinais do nosso tempo
e então apresentar a realidade do Reino de Deus como resposta a esta geração.

Pr. João Haroldo
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ACONTECEU
►CULTO UNT: Nossa juventude segue se
encontrando para cultuar ao Senhor e ter
comunhão uns com os outros! Se você é jovem e
não participa dos encontros da juventude da
LIBER, está esperando o quê? Não perca os
próximos encontros!
► CAFÉ DA MANHÃ PARA AS MÃES: No
domingo passado, o LiberJr ofereceu um café da
manhã às mamães. Elas foram homenageadas
com uma lembrancinha, pelo seu dia, e
desfrutaram de agradáveis momentos com seus
ﬁlhos. O Ministério LiberJr. agradece, de forma
especial, a todos os voluntários que contribuíram
para que esse momento acontecesse, e de forma
signiﬁcativa.
MENSAGEIRAS DO REI
As Mensageiras se encontrarão hoje, às 16h30,
na sala 01 do 4° andar. Esteja conosco.

ACAMPAMENTO LIBERJR.

AGENDA DOS JOVENS DA LIBER
ENCONTROS DE JESUS: 09/06 - A Mulher
Samaritana; 23/06 - A Mulher Sírio-Fenícia

AGENDA DOS ADOLESCENTES DA LIBER
25/05 - De Noite Meninas; 26/05 - AdolesAção
ENCONTRO MENSAL MCM
Todas as mulheres estão convidadas para o
encontro do próximo sábado, às 15h, no salão
PARTICIPE DE NOSSA EBD
Jenny Leoto. Reserve essa data e participe.
1° Classe: Ágora Livre (jovens)
Tema: Gênesis (5° andar).
REUNIÕES ADMINISTRATIVAS
2° Classe: Descobrindo a Bíblia
Nesta semana, o Conselho Administrativo se
Tema: Gênesis 1-27 (4º andar, sala 1).
reúne na terça, às 20h; e na quarta, 18h30,
realiza-se a Assembleia Ordinária mensal.
3° Classe: Vida Segundo o Evangelho
(4º andar, sala 2).
VIGÍLIA DE ORAÇÃO
4° Classe: Assuntos Contemporâneos
Na próxima 6ª feira, venha para mais uma Vigília
Tema: Corrupção à Luz da Bíblia
de Oração. Começando às 23h, indo até 5h; no
(3º andar, salão Jenny Leoto).
salão Erodice (2°ss). Vamos juntos buscar ao
Senhor!
5° Classe: Preparação para o Batismo
(Sala 32, 3° ss).
FEIJOADA DOS HOMENS DA LIBER
6º Classe: Cosmovisão Cristã
O Ministério de Homens da LIBER se reunirá no
(Sala 25, 3°ss).
próximo sábado, às 12h, no salão Erodice! Faça
hoje a sua inscrição no saguão com o diácono
7° Classe: Doutrinas Batistas
Miguel Horvath ou por e-mail:
(Sala 29, 3° ss).
secmin@libernet.org.br. conosco.
LIBERATUAL
Os irmãos podem ter acesso ao boletim pelo
WhatsApp. Ele é enviado toda sexta-feira.
Gostaria de receber o boletim digitalizado?
Mande uma mensagem para 94295-9392.

8° Classe: Toda a Bíblia
(Sala de vídeo, 3°ss).
9° Classe: Adolescentes
(4°ss, sala dos adolescentes).
10° Classe: A Restauração (Pr. Plínio, 4°ss).
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MANHÃ - 10h45

NOITE - 18H

Convite ao Culto
Carrilhão
Giro pela Líber
Vídeo
Comunhão Congregacional
Púlpito
Prelúdio
Orquestra Liberdade
LOUVOR E ADORAÇÃO A DEUS
“Justo é o Senhor em todos os seus
caminhos, e benigno em todas as suas
obras”. (Sl 145.17)
Hino de Louvor

Oração de Adoração

“Justo És, Senhor”
Mason – 22HCC

DANIEL
de
AMARILIS COEV
e
ROGÉRIO PEFFI
com
CANTORES DA LIBERDADE
e
ORQUESTRA LIBERDADE
Regência
DONALDO GUEDES

Púlpito Reﬂexão Bíblica

Pastor da Igreja

Hino Congregacional “Mestre, o Mar se
Revolta” - Palmer – 408HCC Bênção
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Poslúdio Congregacional
Orquestra Liberdade
“Finda-se Este Culto”
Loud – 270HCC

