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Do Gabinete Pastoral: pr. Fausto Aguiar de Vasconcelos

VALE A PENA IMITARMOS!
Nossa experiência de vida mostra que toda e qualquer decisão é sempre difícil.
Aﬁnal, decisão sempre envolve uma realidade futura, e nossa limitação humana nos
impede de ver o futuro. Fazemos suposições, imaginamos diferentes cenários, tecemos ideias.
Certeza do futuro, impossível.
O que isso tudo tem a ver com o título acima?
Estou pensando em Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Ou Beltessazar, Sadraque,
Mesaque e Abede-Nego. Dá no mesmo.
Os três primeiros capítulos do livro de Daniel nos dão conta dos fatos históricos nos
quais esses homens de Deus brilharam intensamente. A começar pela mudança de nome, o que
deve ter sido um desaﬁo emocional extraordinário.
Quanto a Daniel (Beltessazar), o texto bíblico nos informa que após narrar e interpretar
o sonho que perturbou grandemente o rei Nabucodonozor, este o colocou “num alto cargo e o
cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou
de todos os sábios da província” (Daniel 2.48).
Posteriormente, no reinado de Dario, Daniel e alguns leões tiveram de passar uma noite
juntos, na mesma cova. Para surpresa e alegria de Dario, Daniel conta ao rei que “o meu Deus
enviou o Seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me ﬁzeram mal algum, pois fui
considerado inocente à vista de Deus” (Daniel 6.16-21).
No que respeita a Hananias (Sadraque), Misael (Mesaque) e Azarias (Abede-Nego), a
Palavra de Deus nos informa que o próprio Daniel solicitou a Nabucodonozor, no que este
concordou, que os nomeasse administradores da província da Babilônia (Daniel 2.49).
No exercício de suas responsabilidades, os três se confrontaram com a ordem de
adorar uma gigantesca imagem de ouro medindo vinte e sete metros de altura e dois metros e
setenta centímetros de largura, que o próprio rei Nabucodonozor mandara erigir em sua honra.
Recusando-se a fazê-lo, os três foram vítimas de uma denúncia que lhes custou a
sentença de serem colocados numa fornalha ardente, cuja intensidade de calor foi aumentada
em sete vezes. Aliás, tão quente estava a fornalha, que os soldados que lançaram os três servos
de Deus no fogo acabaram sendo mortos pelas chamas.
Para surpresa do rei Nabucodonozor, um quarto homem parecido com “um ﬁlho dos
deuses” se junta aos três que, desamarrados e sem dano algum, estavam andando pelo fogo.
Bem, o que Daniel, Hananias, Misael e Azarias nos ensinam, que os torrna dignos de
imitação?
a. Obediência a Deus acima de tudo e de todos (Daniel 3.16-18; 6.10. Conferir Atos
5.29).
b. Aceitação dos riscos, independentemente das consequências (Daniel 3.19-23).
c. Contemplação da interferência de Deus (Daniel 3.24 -39 6.21-22).
Deus nos agracie com um abençoado Dia do Senhor!
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.

ADOLESCENTES
Neste ﬁm de semana, recebemos aproximadamente 50 adolescentes da Igreja
Batista Memorial de Brasília. Acreditamos que, envolvidos em um intercâmbio assim,
nossos adolescentes se abrirão para novas amizades, experimentarão a comunhão com
outros adolescentes que também servem a Jesus, e, nessa experiência comunitária,
crescerão ainda mais em comunhão com o Senhor.
Rubem Alves, em um de seus livros dedicado a pais com ﬁlhos nessa faixa etária,
aﬁrmou que a adolescência não pode ser encarada como um problema, porque o problema
ainda tem solução. Brincadeiras à parte, de fato, essa é uma fase da vida carregada de
complexidades, durante a qual o adolescente necessita de todo apoio para o seu
desenvolvimento. É uma fase de descobertas, desilusões, e quando se começa a ﬁrmar
convicções. Em meio a toda essa efervescência, aqueles que um dia se ﬁrmaram na Rocha
continuam amando a Jesus e comprometidos com o evangelho da Graça.
O ministério dos adolescentes da Líber quer caminhar em parceria com os pais e
responsáveis. Queremos proporcionar aos nossos meninos e meninas a oportunidade de
conhecerem Jesus e de vivenciarem uma experiência relacional com Ele. Acreditamos que,
mesmo diante de todas as crises e percalços da adolescência, nossos adolescentes podem
viver essa fase de uma maneira linda ao lado de Cristo.
Orem por nossos adolescentes, participem da vida deles, envolvam-se em suas
atividades, e compreendam que a Líber também é formada por eles. Assim como aﬁrmou
Rubem Alves, não podemos mesmo comparar nossos adolescentes a um problema. Eles
são a solução para tantos outros adolescentes que caminham pela vida distantes da
Verdade. E, para nossa igreja, eles mostram que a dinâmica do mundo, carente da
presença e atuação de Jesus, não para. Que o Senhor abençoe os nossos adolescentes de
tal forma, que eles reﬂitam a luz de Jesus neste mundo!

Pr. João Haroldo

ANIVERSARIANTES
14/10 - Claudio Mussalam, Gilson Alves Lopes da Silva. 17/10 - Arlene de Queiroz Sousa,
Andrade, Janete Oliveira do Nascimento, Juliana Lancellotti Albanez Fernandes, Tayná
Leandro de Araujo Silva, Maria Magdala Rodrigues. 18/10 - Edna Lúcia Cecconi dos
Fernandes Barbosa, Natã Garcia Alves, Shirley Anjos, Eliane de Souza Magalhães, Patrícia
Alves Correa, Walfredo Xavier de Oliveira. 15/10 Veríssimo Sacilotto. 19/10 - Carmem Aparecida
- Daniel da Silva Lesbão, Hilarion Tito Perez, Tomé, Eli Arvani Eduardo, Maria Shirley Sbrana.
José Edivaldo Teixeira Oliveira, Miguel Horvath 20/10 - José Carlos Lima dos Santos, Maria
Sobrinho. 16/10 - Eduardo Nazareno Gavino dos Isabel Bento de Oliveira Lima. 21/10 - Eulina
Santos, Mambo Carine Aterh, Maria Eduarda Alves de Brito e Silva, Josinete Silva Veras,
Maurício, Ricardo de Almeida Garcia, Silas Pietran Viana Peres.
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AGENDA DE OUTUBRO

ENCONTRO MISSÃO ABRAÃO
Com o tema “Celebrando a Liberdade”,
Dias 12 a 14 – Intercâmbio Adolescentes IB
acontecerá em nossa igreja o I Encontro da
Memorial de Brasília – LIBER
Missão Abraão, dias 2 e 3 de novembro. O
Dia 20 – Congresso Terceira Idade – Jundiaí
encontro tem por objetivo equipar a Igreja para
Dia 20 – Culto UNT – 19h – Erodice
trabalhar
nos contextos social, grupal e
Dia 21 – Almoço Juventude – LIBER
individual
e
apoiar com excelência os que sofrem
Dia 21 - Encontro Mensageiras do Rei
com a atração sexual indesejada pelo mesmo
14h30 – 4º andar
sexo e familiares dos que desejam ou não apoio.
Dia 24 - Reunião da Diretoria - 20h
Informações detalhadas e inscrições pelo e-mail
Sala de Reuniões
Dia 27 – AdolesFest - 17h - Sala Adolescentes missaoabraao@gmail.com e após os cultos,
no saguão, com Alete Korte.
Dia 27 – Encontro de Casais – 19h - Erodice
Dia 30 - Reunião Conselho Administrativo
20h – Jenny
Dia 31 – Assembleia Ordinária - 18h30-Erodice
Toda 2ª feira - Culto de Intercessão
19h30 – Jenny
Toda 4ª feira - Culto de Oração19h - Erodice
Toda 6ª feira – Encontro da Terceira Idade –
Dança Sênior – 14h30 - Jenny

CLASSE DE BATISMO
PRÉ-ADOLESCENTES
Atenção, pais! Já teve início a nova classe de
preparação para batismo de pré-adolescentes. Às
9h30, sala do 3ss, com Izabel Senna.

REUNIÕES ADMINISTRATIVAS
Neste mês, assim estão programadas as reuniões
administrativas:
BOAS-VINDAS
dia 24 - Reunião da Diretoria (20h);
MEMORIAL DE BRASÍLIA
dia 30 - Reunião do Conselho Administrativo
Neste ﬁnal de semana, recebemos em nossa
(20h);
igreja o Coro de Adolescentes da Igreja Batista dia 31 - Assembleia Ordinária (18h30).
Memorial de Brasília. Desde sexta-feira, eles
Programe-se para participar!
estão participando de atividades com nossos
adolescentes e, também, de nossos cultos de hoje.
ADOLESFEST
Sejam muito bem-vindos, queridos irmãos da
Reserve
o
dia
27
para o próximo AdolesFest.
Memorial de Brasília!
Traga um amigo/amiga para esse momento de
louvor e comunhão, a partir de 18h. Você não
ACAMPA LÍBERJr.
pode perder!
Durante os domingos de outubro, o LíberJr.
venderá sobremesas, após os cultos, no saguão. O
MENSAGEIRAS DO REI
dinheiro será para abençoar algumas crianças que
Próximo
encontro das Mensageiras: dia 21.
desejam participar do Acampamento LíberJr.
Sempre
às
16h30, na sala 1 do 4º andar. Traga sua
Colabore!
menina de 09 a 13 anos.
FLUÊNCIA NA LÍNGUA ESPANHOLA
MEMBRESIA
Se você tem ﬂuência no Espanhol, procure um
Você já é membro da Líber? Já foi batizado? Já
dos irmãos: Beth Croitor ou John Mein. Sua
pediu sua carta de transferência? Se ainda não
colaboração será bem-vinda!
regularizou sua situação, não perca mais tempo!
Procure ainda hoje a equipe de aconselhamento
ALMOÇO NA LIBER
ou a secretaria da igreja, e receba as orientações.
Próximo domingo, almoce na Líber com sua Também pelo site: www.libernet.org.br (quero
família! Realizado pela Juventude, a verba ser membro).
arrecada nesse almoço terá por ﬁnalidade
abençoar alguns jovens que desejam participar do ESTE BOLETIM PODE SER DEIXADO NO BANCO,
CASO VOCÊ NÃO PRECISE MAIS DELE.
acampamento, em novembro. Colabore!

NOITE - 18h
Vídeo Giro pela Líber
Carrilhão Chamada ao Culto
Orquestra Liberdade Prelúdio

MANHÃ - 10h45

Giro pela Líber
Chamada ao Culto
Prelúdio

Vídeo
Carrilhão
Instrumental

ADORAÇÃO
Leitura Bíblica Uníssona
“Aleluia! Cantem ao SENHOR uma nova
canção, louvem-no na assembleia dos ﬁéis!”
(Sl 149.1)

EXALTEMOS O NOME DO SENHOR
Leitura Bíblica Uníssona
“Bendigam o SENHOR todas as suas obras
em todos os lugares do seu domínio. Bendiga
o SENHOR a minha alma!”.
(Sl 103.22)

Abertura Coral
Hino Congregacional
“Louvamos-te, ó
Deus” - Husband – 9HCC Cânticos Inspirativos
Banda de Adolescentes Líber
Oração de Adoração
Púlpito


Púlpito
Música Coral
Coro de Adolescentes Oração de Adoração
Igreja Batista Memorial de Brasília 
SERVIÇO AO SENHOR
Cânticos Inspirativos
Banda Líber
Leitura Bíblica Uníssona
“Tragam o dízimo todo ao depósito do templo,
para que haja alimento em minha casa.
DEDICAÇÃO AO SENHOR
Ponham-me à prova”, diz o SENHOR dos
Leitura Bíblica Uníssona
Exércitos, “e vejam se não vou abrir as
“Todos os israelitas que se dispuseram, tanto
comportas dos céus e derramar sobre vocês
homens como mulheres, trouxeram ao Senhor tantas bênçãos que nem terão onde guardaofertas voluntárias para toda a obra que o
las.” (Ml 3.10)
Senhor, por meio de Moisés, ordenou-lhes que
ﬁzessem”. (Ex 35.29)
Entrega dos Dízimos e Ofertas
Instrumental
Entrega dos Dízimos e Ofertas
Orquestra Liberdade Prece Gratulatória
Púlpito
Oração de Gratidão
Púlpito
EXALTAÇÃO E LOUVOR
LOUVOR CORAL
Leitura Bíblica Uníssona
Leitura Bíblica Uníssona
“Altos louvores estejam em seus lábios e uma
“Eles o louvaram com alegria, depois
espada de dois gumes em suas mãos”.
inclinaram suas cabeças e o adoraram.” (2Cr
(Sl 149.6)
29.30b)

Participação Especial Coro de Adolescentes
Músicas Inspirativas Coro de Adolescentes
Igreja Batista Memorial de Brasília
Igreja Batista Memorial de Brasília
A PALAVRA DE DEUS
“Tudo o que tem vida louve o SENHOR!
Aleluia!” (Sl 150.6)

Reﬂexão

Púlpito

Oração e Bênção

Púlpito

Despedida Coral
Coro de Adolescentes
Palavra do Senhor aos Nossos Corações
Igreja Batista Memorial de Brasília
Pastor da Igreja
Oração e Bênção
Púlpito
Ÿ
Despedida Coral
“Teu Viver”
Peterson – Coros Combinados
Brasília/São Paulo

Direção do Culto
Pr. João Haroldo Belarmino Bertrand
Ministro de Jovens - IB Liberdade

