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Do Gabinete Pastoral: pr. Fausto Aguiar de Vasconcelos

“PERCORRER SÃO PAULO POR AMOR AOS QUE SOFREM”
Um pouco mais adiante
Receberemos com alegria no Púlpito da Igreja no Culto da Manhã deste domingo, dia 8,
o missionário Zé Libério. Deus lhe deu a missão de ministrar a Palavra aos estudantes
universitários.
Numa reﬂexão dirigida aos Batistas do nosso estado sobre o tópico que encima esta
pastoral, o missionário Zé Libério nos oferece um desaﬁo, publicado na página 12 da Revista
Missões SP, Edição 41, 2018.
Recebamos o seu desaﬁo.
“Meu irmão e minha irmã, louve ao Eterno conosco, pois aqui em nosso trabalho, ao
longo desses 15 anos de parceria com a CBESP (Convenção Batista do Estado de São Paulo)
e 18 de trabalho total, estamos a caminho de ﬁrmar as bases da TOCA – Comunidade Cristã,
nossa primeira igreja organização em nosso estado, senão do Brasil, a partir do alcance de
estudantes universitários.
Este ano iniciamos o semestre batizando duas moças. Uma, fruto do trabalho que se
iniciou com sua irmã mais velha há 10 anos, quando era estudante da UNICAMP; a outra,
como fruto do trabalho da moradia, que desde ano passado temos oferecido a estudantes.
Temos 15 estudantes morando na Casa-Toca. Pudemos ver através dos trabalhos
nos campi, estudantes sendo alcançados, uns para conversão e ainda outros para
reconciliação.
Nosso trabalho criou uma rede de igrejas, a REDE SOTAQUES, comunidades que
foram criadas a partir do trabalho com estudantes pelo Brasil e pelo mundo. A Rede Sotaques
tem como alvo apoiar umas às outras nessa tarefa de lidar com esse grupo de pessoas e
ajudar a outras igrejas que desejam se aventurar para a glória do Eterno, nessa tarefa de
alcançar universitários.
Estamos em São Paulo, Campinas, São João Del Rei (MG) e Vitória (ES) e apoiamos
igrejas em Argentina, Itália, Croácia, Chile, Uruguai e Estados Unidos.
Ore conosco pela Casa-Toca II. Ore para aprimorarmos o centro de treinamento de
estudantes, ore conosco pelas igrejas da REDE SOTAQUES, que têm se esforçado para
sinalizar o Reino de Deus entre esses jovens.
Agradeça comigo pelos parceiros de tantos anos que incansavelmente têm estado
conosco durante todos esses anos.”
Líber, atendamos o convite-apelo do missionário Zé Líbério, mantendo-o em nossas
orações ao lado de sua família, da Casa-Toca e da Rede Sotaques!
Seja bem-vindo à Líber, missionário Zé Libério!
Para a Glória do Senhor, dedicaremos uma expressiva Oferta de Missões Estaduais
nos cultos do último domingo, dia 22.
Deus nos agracie hoje com um abençoado Dia do Senhor!
Um forte 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.

DESAFIO VOCACIONAL - Parte V
Nas últimas cinco semanas, este espaço do boletim ﬁcou reservado para uma
série de devocionais feitas pelos próprios adolescentes, no grupo do WhatsApp.
Chamamos essa série de “desaﬁo devocional”, já que cada adolescente que postava a
sua devocional também postava um texto bíblico desaﬁando outro adolescente a fazer a
sua. Segue abaixo os três últimos textos dessa série para abençoar a nossa semana:
Hebreus 13.5 – Nós temos de viver com o que temos, ou seja, sem o apego excessivo
aos bens materiais. Dessa maneira, Deus sempre irá prover as nossas necessidades.
[Bárbara Ferreira de Souza]
Mateus 6.33 – Devemos buscar o Reino de Deus em primeiro lugar, e nunca deixar
para depois. Deus nos dá uma direção para conseguirmos qualquer coisa nesta vida,
mas, antes de tudo, precisamos buscar o seu Reino. Ele tem misericórdia de nós, que
somos tão falhos e pecadores, e tudo que nós pedirmos, que esteja de acordo com a
Sua vontade, ele nos dará. Pedimos tantas coisas, e Ele só nos pede que busquemos
o seu Reino em primeiro lugar. [Gabriela Rocha]
I João 1.7 – Viver a vontade de Deus em nossos dias será desaﬁador. O pecado
sempre está tentando nos afastar, e por isso devemos estar vigiando e orando. Deus é
a luz. E essa luz é que pode nos livrar dos nossos pecados. Onde há luz, não pode
haver trevas. [Pedro Henrique]

ANIVERSARIANTES
08/07 - Lolita Ausma Strauss Thuler, Maikon
Tomazini Coutinho, Matheus Jessé Carmo de
Souza, Rozemira Matos; 09/07 - Adonis
Persola, Aline Juvenal Barreto, Luiz Carlos de
Azevedo, Maria de Fátima Cassapian, Sérgio
Melechco; 10/07 - Miguel Madeira e Silva,
Roseane Barros Veneziani, Terezinha Moreira
dos Santos, Wanda Rithon Marafelli; 11/07 Ana Carolina Munhaes Silva, Maria Aparecida
Alves Fiori, Maria Aparecida Santos do

Nascimento; 12/07 - João Bermudo Filho;
13/07 - Creusa Pereira dos Santos, Elisa Silva
Nemeth, Flávia Queiroz Fonseca, Samira
Emanuela Maria Vieira; 14/07 - Ana Beatriz
Bauer Almeida, Nadim Hissung Risso; 15/07 Bertolina da Silva Carvalho, Débora Lima
Oliveira, Elza Moriconi, Estela Dutra
Fernandes, Irland Pereira de Azevedo, Izaque
Silva Neto, Maria Augusta Morais dos Santos,
Samara Andrade Senna.

SUA OFERTA DE AMOR E GRATIDÃO
Bradesco - ag. 0449-9 / cc. nº 18980-4, ou Itaú - ag. 0349 / cc. nº 34122-2
CREIA - Bradesco - ag. 0449-9 / cc. nº 161900-4
Cheques Nominais à Igreja Batista da Liberdade - CNPJ: 43.198.514/0001-06

30jun = 82 %
Entradas até 04/07/2018 = 15%. Mais detalhes no site www.libernet.org.br - com seu login e senha.
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MENSAGEIRAS DO REI
Ontem, nossas Mensageiras participaram do
Congresso Estadual das MR, em São Caetano
do Sul, sob liderança da Mariana Mendes e
equipe. Elas apresentaram uma peça de teatro
no festival de vocações. E hoje, se reunirão às
16h30, na sala 1 do 4º andar. Meninas, venham
participar!

ACAMPA LIBERJR
O acampamento do LíberJr. será de 26 a 28/out
e é destinado a crianças de 8 a 13 anos. As
inscrições devem ser feitas diretamente com
Izabel Senna. O valor é de R$ 290,00 – em até 4
parcelas.

NOSSA EBD EM JULHO
Venha para a classe única da EBD, com tema:
"O enigma das origens: criação ou evolução?".
REUNIÕES ADMINISTRATIVAS
Neste mês, programe-se para participar das Nos domingos de julho, às 9h30, no salão
reuniões administrativas de nossa igreja: Jenny Leoto.
Conselho Administrativo – dia 24, às 20h;
Assembleia Ordinária – dia 25, às 18h30.
MINISTÉRIO ESTUDANTIL
A Diretoria da Líber reúne-se dia 18, às 20h.
Atuando há 15 anos em parceria com a
CBESP/Missões Estaduais, o Pr. José Libério é o
ASSEMBLEIA CBESP
Nesta semana, de 10 a 14, as igrejas batistas do líder da TOCA – Comunidade Cristã, primeira
Estado se reúnem em Assembleia anual da igreja organizada a partir do trabalho com
Convenção Batista do Estado de São Paulo, na estudantes universitários. Nesse período, muitos
cidade de São José do Rio Preto. Nosso pastor e frutos colhidos. A Casa Toca hospeda hoje 15
irmã Dione, bem como alguns outros irmãos, lá estudantes, e há uma rede, Rede Sotaques, que
estarão, representando a nossa igreja, tanto nas se conecta com igrejas no Brasil e no mundo, por
sessões deliberativas, durante o dia, como nos meio do trabalho com estudantes. Recebemos
encontros de celebração, nas noites. As no culto desta manhã o Pr. Libério, a quem
organizações também terão seus encontros damos as boas-vindas! Que o Senhor nos
pontuais. Que o Senhor seja exaltado em tudo, desperte para o trabalho com a juventude, que
vem sendo massacrada pela ditadura da
entre o Seu povo ali reunido!
incredulidade, nas universidades do Brasil!
ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS
Está chegando!! Dias 18 a 21 de julho, de 13h30 “Chegaremos a lugares inesperados, se
a 17h30, mais uma EBF. O Segredo da Vitória – pudermos dar a direção certa àqueles que
este será o tema compartilhado com as crianças, querem ser pessoas que mudarão o mundo.
através das histórias bíblicas, músicas e outras Dedicar tempo a esses "meninos e meninas",
atividades recreativas. Inscrição gratuita. sem dúvida, redundará em importantes
mudanças em nossa sociedade.” (Pr. Libério).
Participam crianças de 5 a 13 anos.
ACAMPA UNT
ATIVIDADES EM RECESSO
Programe-se para participar do acampamento
da Juventude da Líber, de 01 a 04 de novembro. Neste mês, algumas atividades estão suspensas
Faça sua inscrição ainda hoje, com a equipe, no para retorno na primeira semana de agosto:
Escolinha UNT e Pequenos Grupos.
saguão.

CREIA MOÇAMBIQUE
De 03 a 13 de agosto
Queremos abençoar nossa Missão levando para Moçambique
uma oferta para ajudar nas muitas carências ali existentes.
Faça sua oferta no envelope de contribuição especiﬁcando
“Moçambique 2018”. Se preferir depósito bancário, faça
acrescentando R$ 0,18 na sua contribuição para que
possamos identiﬁcar sua oferta.
Vá conosco, Orando e Contribuindo com esse projeto!

NOITE - 18H

MANHÃ - 10H45

Carrilhão
Carrilhão Convocação ao Culto
Vídeo
Vídeo Giro pela Líber
Saudações Pastorais
Púlpito
Prelúdio/Processional
Orquestra Liberdade
EM ADORAÇÃO ME RENDO A TI SENHOR!
Leitura em Uníssono
Salmo 13.6
MAS EU SEI EM QUEM TENHO CRIDO!
Leitura Uníssono
“Quero cantar ao Senhor pelo bem
Salmo 33 . 20,21
que me tem feito”
“Nossa esperança está no Senhor; ele é o
nosso auxilio e a nossa proteção. Nele se
Hino Congregacional
“Cantarei ao Meu
alegra o nosso coração, pois conﬁamos
Salvador” - Ackley – 66HCC
no seu santo nome”.
Oração
Púlpito

Convocação ao Culto
Giro pela Líber

Música Coral

“Incomparável”
Parks – Coro Feminino

Momento CREIA Moçambique

Púlpito

Medley Congregacional “Santo! Santo! Santo!”

Dykes – 2HCC

“A Jesus Cristo Contarei Tudo”

Hoﬀman – 350HCC

“Mas Eu Sei Em Quem Tenho Crido”
McGranahan – 447HCC

Interlúdio Musical
Oração
Púlpito
Música Coral
“Guia ó Deus a Minha Vida”
TUDO VEM DE TI, SENHOR!
Schrader – Cantores da Liberdade
Leitura em Uníssono
Êxodo 35.29
“Todos os israelitas que se dispuseram, tanto
VEM NOS ENSINAR, SENHOR
homens como mulheres, trouxeram ao Senhor
Leitura em Uníssono
ofertas voluntárias para toda a obra que o
2 Crônicas 29. 31a
“Agora que vocês se dedicaram ao Senhor,
Senhor, por meio de Moisés, ordenou-lhes que
tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao
ﬁzessem”
templo do Senhor”.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas
Púlpito
“Quero Ser Um Caso de Bênção ” Momento CREIA Moçambique
Púlpito
Smyth - 438HCC Entrega dos Dízimos e Ofertas/Oração Púlpito
Oração
Extreme Impact
Orquestra Liberdade
VINDE A MIM, DIZ O SENHOR
Leitura em Uníssono
Mateus 11.28
“Venham a mim, todos os que estão cansados
e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso”
Música Coral

“Outra Vez”
Redman – Coro Feminino

Mensagem

QUEREMOS TE CONHECER MAIS E MAIS
Leitura em Uníssono
Oséias 6. 3
“Conheçamos o Senhor; esforcemo-nos por
conhece-lo. Tão certo como nasce o sol, ele
aparecerá; virá para nós como as chuvas de
inverno, como as chuvas de primavera que
regam a terra”.

“Seja a Cruz Nossa Glória”
Missionário José Libério Música Coral
McDonald– Cantores da Liberdade

Hino Congregacional
“Sim, Conquista o Mensagem
Mundo pra Cristo” - Thompson - 534 HCC
Hino Congregacional
Oração e Bênção
Poslúdio/Recessional

Oração e Bênção
Instrumental Poslúdio /Recessional

Pastor da Igreja
“Meu Senhor, Sou Teu”
Thompson – 534HCC
Orquestra Liberdade

