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Do Gabinete Pastoral: pr. Fausto Aguiar de Vasconcelos

GPS
GPS é a sigla para a expressão em Inglês Global Positioning System, que em nosso idioma
signiﬁca “Sistema de Posicionamento Global”. Trata-se de uma tecnologia de localização por
satélite.
O GPS é “um sistema de navegação por satélite a partir de um dispositivo móvel, que
envia informações sobre a posição de algo em qualquer horário e em qualquer condição climática.
Originalmente, o GPS foi criado em 1973 para facilitar os sistemas de navegação.... O sistema de
GPS funciona graças a um conjunto de 24 satélites que circundam a Terra, numa altitude de
aproximadamente 20.200 km e a uma velocidade de quase 11.500 Km/h... o GPS tem a principal
função de encontrar o caminho para um determinado local, saber a velocidade e a direção do seu
deslocamento” (www.signiﬁcados.com.br).
Pois bem, nossos juniores, reunidos no Acampamento Palavra da Vida e sob a direção da
irmã Izabel Gomes Andrade Senna e sua Equipe do LiberJr, estão reﬂetindo sobre o impacto da
sigla GPS na vida deles!
O Tema? “GPS – 'Guiados pelo Senhor', escolhendo o Melhor Caminho”.
A Divisa? Salmo 32.8: “O SENHOR Deus me disse: “Eu lhe ensinarei o caminho por
onde você deve ir; eu vou guiá-lo e orientá-lo” (Nova Tradução na Linguagem de Hoje).
Somos diariamente confrontados com situações que exigem de nós algum tipo de
posicionamento, quando não uma decisão clara e inequívoca, e nem sempre nos sentimos à altura
para tanto. Falta-nos direção. Desaparece o caminho claro. Estamos à cata de orientação.
Reconhecemos humildemente que no cotidiano diário da vida - na família, na igreja, entre
os colegas de trabalho e de estudo, com os amigos - carecemos permanentemente desse “GPS –
Guiados pelo Senhor, escolhendo o Melhor Caminho”.
Numa feliz iniciativa da Equipe do LiberJr, cada participante do acampamento receberá
um exemplar da Bíblia Sagrada. Um pormenor notável: sem o saber ou procurar, a irmã Izabel
encontrou uma Bíblia em cuja capa está a sigla GPS. Não há dúvida de que esse exemplar da
Palavra de Deus marcará para sempre o coração e a mente dos nossos juniores!
Parabéns, LiberJr, por se ocupar desse tema atualíssimo!
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.

SEGREDO
"Sabendo que corria perigo, Jesus deixou a sinagoga, mas um grupo o seguiu, e ele
curou todos eles. Aconselhou-os, entretanto, a manter as curas em segredo, de acordo
com as orientações de Isaías: 'Observem bem meu servo, meu escolhido: eu o amo
muito, e tenho muita alegria nele. Meu Espírito nele está. Ele decretará justiça às nações.
Mas ele não gritará, não levantará a voz; não haverá comoção nas ruas. Ele não
desrespeitará os sentimentos de ninguém, nem o deixará de lado. Antes que você
perceba, a justiça triunfará. O simples som do seu nome infundirá esperança, mesmo
entre os que vivem longe e não creem'". [Mateus 12:15-21 – A MENSAGEM]
Na leitura dos evangelhos, vemos Jesus aconselhando as pessoas que Ele curava a
manter o fato da cura em segredo. Parece-nos corrente que a cura de uma enfermidade, como
qualquer outro fato extraordinário, receba a devida publicidade. Nos tempos atuais, diríamos que
um fato como esse deveria receber várias curtidas e ser compartilhado em todas as redes sociais.
Mas Jesus prefere o caminho do anonimato, ao contrário da comoção social.
A revolução do Reino de Deus jamais se dará debaixo dos holofotes. A justiça de Deus não
será estabelecida através de grandes movimentos sociais e nem através dos palácios dos governos
humanos. A revolução que procede da justiça do Reino de Deus é silenciosa e acontece em
segredo, nas comunidades e famílias que se reúnem em nome de Jesus.
Toda vez que uma mãe abraça e beija o seu ﬁlho, quando um marido faz uma declaração
de amor para sua esposa ou quando um ﬁlho decide honrar os seus pais, quando uma igreja local
serve de espaço de acolhimento e misericórdia para aqueles que estão cansados e
sobrecarregados, a justiça do Reino acontece.
Que o nosso Ministério com jovens e adolescentes experimente essa revolução. Que
venha o Reino e a Justiça, sem qualquer tipo de alarde.

Pr. João Haroldo

ANIVERSARIANTES
11/11 - Giancarlo Curti, Márcia Aparecida Sousa
Leite Lesbão, Priscila Simões, Sônia Maria Grilo
Militão e Silva. 12/11 - Cristina Gonçalves, Jaime
Goldfarb, Nella Nelci Mussugati de Jesus, Paula
Emanuelle Ferreira Santana. 13/11 - Justino de
Mattos Ramos Netto. 14/11 - Alaide Alves Ferreira
de Reinde, Bruna Marques Silva, Cleusa Regina
dos Santos Andrade, Dilma Oliveira do
Nascimento Costa, Paula Ribeiro Trigueirinho
Chaves. 15/11 - Davi Arcos Baptista, Fabiana
Gueller Zanelatto, Margarida Soares Tambasco,

Phillipe da Silva Matos, Raeldes Conceição Costa
Barros. 16/11 - Elisete Bertoni , Larissa Santos de
Vi n c e n t i , L e a n i r a d o R o s á r i o M a r c h e t t i
Cersóssimo, Nadja Aline Dias da Silva, Pedro
José Saarepere, Romildo David Pereira, Vera
Lúcia Rodrigues de Souza. 17/11 - Ana Paula
Volkers Faria, Jeﬀerson Felipe Santos de Melo,
Kaique Bolchovitch Hopfgartner Cavalcanti, Leila
da Silva Vieira, Maria Rita Gomes. 18/11 Denivan Vargas de Araujo, Eunice Angelo Morais
de Assis, Valmirian Cunha Santos Monteiro.
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Domingo - 11/11/2018 - Plantão na Secretaria - 1º andar - Elié

AGENDA DE NOVEMBRO

MUSICAL PROJETO UNT
Encerramento de 2018, com apresentação do
Dia 11 - Almoço MCM – Erodice
Musical - A Fé. Venha prestigiar! Entrada: 1k de
Dia 17 - Ensaio Musical UNT – 9h - Santuário alimento.
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
VIGÍLIA DE ORAÇÃO
Toda 2ª feira – Culto de Intercessão
Dia
30/11,
começando às 23h, teremos nossa
19h30 – Jenny
Vigília de Oração. Nestes tempos de tantas
Toda 4ª feira - Culto de Oração - 19h - Erodice
necessidades - no nosso país, nas famílias – venha
Toda 6ª feira - Encontro da Terceira Idade
se unir à equipe do Ministério de Intercessão,
Dança Sênior – 14h30 - Jenny
para orar, interceder e desfrutar de preciosos
momentos de comunhão.
HOJE - ALMOÇO NA LIBER
Almoce hoje na Liber com sua família! A MCM
realiza mais um delicioso almoço,
REUNIÕES ADMINISTRATIVAS
proporcionando momentos de comunhão entre Neste mês, assim estão programadas as reuniões
irmãos. Participe!
administrativas: dia 21 – Reunião da Diretoria
(20h); dia 27 – Reunião do Conselho
LIBERJr. EM ACAMPAMENTO
Administrativo (20h); dia 28 – Assembleia
Desde sexta à noite, nossas crianças encontram- Ordinária (18h30). Programe-se para participar!
se no acampamento do LiberJr., devendo retornar
no ﬁnal desta tarde. Portanto, hoje, as atividades
TESOURARIA
no Ministério Infantil acontecerão nas salas do 3º As contribuições (dízimos e ofertas) podem ser
ss – pela manhã, apenas; à noite, não haverá feitas em momento oportuno do culto; por
atividades. Que o Senhor abençoe ricamente depósito em conta corrente – Bradesco ag.
0449-9 CC 18980-4 ou Itaú ag. 0349 CC 34122nossas crianças e todos da equipe!
2, ou ainda no plantão da tesouraria, no saguão.
Seja participante do trabalho do Senhor!
ENCONTRO MCM
As mulheres todas estão convidadas para o
próximo encontro MCM, que encerrará as
AGENDA PASTORAL
atividades do ano. Será dia 24, às 18h. Faça o
quanto antes sua inscrição, no saguão, após os Neste domingo, Pr. João Haroldo está em
Curitiba, pregando na Primeira Igreja
cultos. Venha celebrar conosco!
Presbiteriana daquela cidade.
O JUSTO FLORESCERÁ
COMO A PALMEIRA
VENCENDO OS 7 PECADOS CAPITAIS
Com esse tema, acontecerá o Encontro de Líderes Temos alguns exemplares do livro do Pr. Cláudio
da Terceira Idade Batista do Estado de São Paulo. Ruﬁno para venda, a R$12,50 cada. No saguão,
Próximo sábado, às 15h, na PIB de São Paulo. após os cultos.
Obtenha informações com Agnes Carvalho.
ESTE BOLETIM PODE SER DEIXADO NO BANCO,
Participe!
CASO VOCÊ NÃO PRECISE MAIS DELE.

NOITE - 18h
Vídeo
Vídeo Giro pela Líber
Carrilhão Chamada ao Culto
Carrilhão
Instrumental
Prelúdio
Orquestra Liberdade
LOUVEMOS A DEUS, O BOM PASTOR
Leitura Bíblica Uníssona:
CURVEMO-NOS A DEUS EM ADORAÇÃO
“O Senhor é o meu Pastor, de nada terei
Leitura Bíblica Uníssona:
falta.” (Sl 23.1)
“Sim, ao único Deus sábio seja dada glória
para todo o sempre, por meio de Jesus
Hino Congregacional
“Meu Bom Pastor”
Cristo. Amém.” (Rm 16.27)
Peterson – 185HCC 

Abertura Coral/Congregacional
Oração de Adoração
Púlpito
“Que Haja Glória” - Kirkland/Fettke
Coro Liberdade
Música Coral
“Jesus Cristo é o
Rei dos Reis” - Arr.Mauldin Oração de Adoração
Cantores da Liberdade Saudações e Boas-Vindas
Púlpito
MANHÃ - 10h45

Giro Pela Líber
Chamada ao Culto
Prelúdio

SIRVAMOS A DEUS, O NOSSO
PROVEDOR
Leitura Bíblica Uníssona:
“Quanto a mim, sou pobre e necessitado,
mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o
meu socorro e o meu libertador; meu Deus,
não te demores!” (Sl 40.17)

Cânticos Inspirativos

Banda

Entrega dos Dízimos e Ofertas

Cânticos de Louvor e Adoração

Banda

SIRVAMOS A DEUS EM DEVOÇÃO E
LIBERALIDADE
Leitura Bíblica Uníssona:
“Deem ao SENHOR a glória devida ao seu
nome, e entrem nos seus átrios trazendo
ofertas.” (Sl 96.8)

Púlpito Entrega dos Dízimos e Ofertas
Púlpito
Orquestra Liberdade

Instrumental

Oração de Gratidão

Oração de Gratidão
Pequenos Grupos da Líber

Vídeo

OBEDEÇAMOS A DEUS, O NOSSO
ORIENTADOR
Leitura Bíblica Uníssona:
“Como é feliz o homem que põe no SENHOR
a sua conﬁança, e não vai atrás dos
orgulhosos, dos que se afastam para seguir
deuses falsos!” (Sl 40.4)

Música Coral
“Fala, Senhor”
McDonald – Cantores da Liberdade
Mensagem
Hino Congregacional
Oração e Bênção
Poslúdio

Pastor da Igreja

Púlpito

Pequenos Grupos da Líber

Vídeo

Cânticos Inspirativos

Banda

APRENDAMOS DO SENHOR OS SEUS
ENSINAMENTOS
“E conhecerão a verdade, e a verdade os
libertará”. (Jo 8.32)
Música Coral
Mensagem

“Milagres”
Fettke – Coro Liberdade
Pastor da Igreja

Hino Congregacional
Oração e Bênção

Pastor da Igreja
Poslúdio
Instrumental

Pastor da Igreja
Orquestra Liberdade

