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Do Gabinete Pastoral: pr. Fausto Aguiar de Vasconcelos

LÍBER 110 ANOS - “ATÉ AQUI NOS AJUDOU O SENHOR!”

“Como é bom contar com a ajuda do Senhor! É maravilhoso compreender que
durante o processo de construção de nossa história, o Senhor caminha conosco em todo
tempo, nos auxiliando, nos livrando do mal, e preparando o alicerce dessa construção. Olhar
para trás e perceber que Deus se fazia presente em cada momento de nossa caminhada
aumenta a nossa esperança de um futuro seguro e abençoado.
Reconhecer a ajuda do Senhor é compreender que jamais estivemos ou estaremos
sozinhos. Mesmo nos momentos em que as pessoas mais próximas se afastam, a ajuda do
Senhor não nos falta. Ele não nos abandona diante das diﬁculdades, mas nos fortalece com a
certeza de que jamais nos deixará. Enquanto o Senhor estiver conosco, teremos tudo de que
precisamos.
Quando constatamos que até aqui nos ajudou o Senhor, concluímos também que a
sua ajuda é indispensável para nossa existência. Sem a ajuda de Deus, sequer
conseguiríamos sobreviver. É o favor do Senhor que nos mantém vivos na caminhada da vida.
Por isso, a ajuda do Senhor é vital para a humanidade. Se assim não fosse, já estaríamos
extintos há muito tempo.
Assim como a ajuda do Senhor é necessária para a nossa existência, sem ela não
chegaríamos a lugar algum. O favor do Senhor é a garantia de uma caminhada segura, e
nosso principal fator de sustentação.
Estamos no mês em que nossa igreja comemora 110 anos, e, sem hesitar, podemos
declarar que até aqui nos ajudou o Senhor. Ele sempre esteve presente em nosso meio. A
presença de Jesus é uma constância no cotidiano de nossa comunidade. O próprio Deus é que
tem sustentado a existência de nossa igreja durante todos esses anos. O auxílio do Senhor tem
feito da Igreja Batista da Liberdade uma comunidade viva. Por isso, podemos comemorar
mais este aniversário. O nosso Deus está entre nós, dando-nos vida e nos ajudando a
caminhar. Até aqui nos ajudou o Senhor!”
A pedido do Pastor da Igreja, o Pr. João Haroldo Belarmino Bertrand, do Ministério
Um Novo Tempo e Casais da Líber, nos desaﬁa a uma vida de gratidão permanente pela
prática diária da Palavra de Deus.
Valeu, Pr. João! Nada mais adequado do que esse desaﬁo neste mês dos 110
Anos da Líber!
Deus no 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.

COSMOVISÃO - I Coríntios 15.17-21
Cosmovisão é a concepção ou visão do mundo. A maneira como interpretamos a realidade do
mundo deﬁne a nossa cosmovisão. Com relação à existência de Deus, temos três principais
cosmovisões: a ateísta, que nega a existência de Deus; a panteísta, que admite como deus o todo, a
universalidade dos seres; e a teísta, que crê em um deus(es) pessoal. A cosmovisão teísta se divide
em politeísta (vários deuses) e monoteísta (um único Deus). O monoteísmo também se ramiﬁca, e
as três principais cosmovisões que surgem dele são o Islamismo, o Judaísmo e o Cristianismo.
O discípulo de Jesus tem como característica uma cosmovisão cristã. Por isso, é necessário
que todo aquele que decide trilhar o caminho do discipulado também compreenda a maneira como
Jesus Cristo enxergava o mundo. A compreensão que temos do mundo norteará a postura assumida
diante da realidade que nos cerca. A nossa relação com a criação deve estar alinhada com a
cosmovisão de um discípulo do Cristo. Um ser humano que se relaciona com Jesus,
consequentemente, tem a sua percepção de mundo alterada e alinhada com a maneira como o
Mestre enxerga o mundo.
Nesse sentido, todo discípulo deve compreender que a cosmovisão cristã parte da realidade da
redenção. Precisamos olhar para o mundo e entender que a criação está em um processo redentor.
Jesus Cristo não veio ao mundo apenas para ensinar um jeito certo de se viver, ou para salvar alguns
indivíduos. A obra primordial de Jesus entre os homens é reconciliar o mundo com Deus, através de
sua morte e ressurreição. Cristo veio até nós para levar o mundo de volta para casa.
A cosmovisão cristã é a compreensão de que a criação está se reconciliando com o seu Criador.
Por essa razão, precisamos olhar para o mundo e entender que tudo está sendo colocado em ordem.
O caos que havia sido estabelecido por conta dos nossos pecados deixará de existir e dará lugar à
realidade do Reino de Deus. A cosmovisão cristã compreende que o reinado de Deus já é uma
realidade entre os homens, e que o mundo caminha para uma submissão completa ao Reino de paz e
amor do nosso Senhor Jesus Cristo.
Pr. João Haroldo Bertrand
ANIVERSARIANTES

14/04 - Eliete Souza Figueiredo Murari, Josué
Magliarelli, Wagner da Silva Queiroz. 15/04 Aparecida de Oliveira Pereira, Maria Benedita
Luis de Oliveira. 16/04 - Cláudia Yamada, Kesia
Cristina de Oliveira Pires, Luana Novaes Amaral
Camargo, Solange dos Santos Ferreira. 17/04 Ademir Rosa de Oliveira, Ana Lúcia Virgínio dos
Santos Batista, Claudenir Ribeiro, Juliana Blanche
de Andrade, Kiavava Paulina Sebastião. 18/04 Benedito Airton dos Santos, Déia Augusta de
Oliveira Pires, Lígia de Almeida Santos, Vinícius

Korte Arraes Bacurau. 19/04 - Leandro dos Santos
de Jesus, Luana Esaisquelhes dos Santos Carvalho,
Márcio Silvio da Silva Barbi, Otavio Noboyuki
Muramatu, Silvana Lago Teixeira Andrade, Tiago
Neves Francisco da Silva. 20/04 - Alzemira de Lima
Marins, Debora Maria Marceniuk Siqueira,
Givaldo da Silva Lima, Marcia Cristina Oliveira da
Costa, Rodrigo Eduardo de Oliveira Neves. 21/04 Antonia Cicera Ruanna Fernandes Sobreira,
Fernando Dias Ribeiro, Letícia Justino do
Nascimento, Rosa Maria de Freitas.

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

40%
Entradas até 10/04/2019. Mais detalhes no site www.libernet.org.br - com seu login e senha.
Instagram - @ibdaliberdade
LIBER - FALE CONOSCO
Site - www.libernet.org.br
* faleconosco@libernet.org.br
( 11-3293-2400
Whatsapp - 11-94295-9392

Facebook - ibdaliberdade

Spotify -

Igreja Batista da Liberdade

Domingo - 14/04/2019 - Plantão na Secretaria - 1º andar - Elié

AGENDA DE ABRIL
Dia 16 - Páscoa EE Prof.PMC/LiberJr
9h – Erodice
Dia 20 - MCM Encontro Mensal
16h – Jenny Leoto
Dia 26 - Encontro de Oração UNT
21h – 4ºandar
Dia 27 - Casamento Gabriela Fancio e Tiago
Horvath – 11h
Dia 27 - Adolas FEST - 16h
Sala dos Adolescentes
Dia 28 - Almoço pró -110Anos
12h30 – Erodice
Dia 29 - Reunião da Diretoria
20h – Sala de Reuniões
Dia 30 - Culto de Celebração Líber 110 Anos
Toda 2ª feira – Culto de Intercessão
19h30 – Jenny
2ª feira – Líber Acolhe – 20h
Estacionamento da igreja
2ª e 5ª feira - Curso Livre de Elétrica
19h30 – Sala Plínio
Toda 3ª feira – OÁSIS de Oração
7h – Sala de Apoio
Toda 4ª feira – Culto de Oração
19h – Erodice
Toda 6ª feira – Dança Sênior
14h30 – Jenny Leoto
CEIA DO SENHOR EM ABRIL
Neste mês, a CEIA do SENHOR será celebrada
no culto da manhã do dia 21, domingo da
Ressurreição.

EIS O CORDEIRO!
Domingo que vem, dia 21, no culto da noite
(18h), o Coro Madrigal e o Coro Camerata,
acompanhados da Orquestra Liberdade,
apresentam a Cantata "Eis o Cordeiro", de
Lloydd Larson. Venha com sua família! Vamos
celebrar Jesus Ressurreto!
110 ANOS DA LIBER
Abril – nossa igreja chega aos 110 anos! Esteja
atento e envolva-se em tudo o que está sendo
programado dentro das comemorações de
aniversário! Dia 30 – a data da organização,
teremos o Culto de Ação de Graças, tendo o Pr.
Marcos Grava de Vasconcelos, da PIB de Santo
André, como orador.
ALMOCE NA LIBER
Hoje, teremos almoço na igreja, almoço em
família. Esteja com a gente! Adquira seu ticket no
saguão.
MÃO AMIGA
A campanha das mantas para a maternidade do
Hospital Alípio Corrêa Neto está ﬁnalizando. R$
20,00 é o custo de uma manta. Participe! Doe
quanto puder. Procure pela irmã Neusa São
Miguel.
LAR BATISTA DE CRIANÇAS
A MCM da Líber está engajada na campanha do
Lar, que visa arrecadar arroz, feijão e óleo para
envio àquela instituição, que acolhe crianças.
Toda igreja deve participar, contribuindo com
esses mantimentos. Informações no saguão,
mesa da MCM.

99ª ASSEMBLEIA DA CBB
Os batistas do Brasil se reunirão em sua
Assembleia Anual, na cidade de Natal/RN, de 23
LÍBERJr. – ESCOLA ESTADUAL
a 28 deste mês. Os irmãos que desejarem a Próxima 3ª feira, em nossa igreja, o LíberJr.
credencial de mensageiro devem procurar pela realiza programa especial de Páscoa para os
secretaria da igreja.
alunos da Escola Estadual Paulo Machado de
Carvalho, vizinha nossa. Oremos pelos frutos
ESPIRITUALIDADE QUE FAZ
que advirão desse trabalho!
BEM AO CORAÇÃO
Este é o título do livro de autoria de nossa irmã,
REUNIÕES ADMINISTRATIVAS
Fani Chiang, que será lançado domingo que Neste mês, em razão da 99ª Assembleia da CBB,
vem, pela manhã, em nossa igreja. Atendimento o Conselho Administrativo e a Assembleia
espiritual, sofrimento, recuperação da saúde são Ordinária não se reunirão; Dia 29/04, a Diretoria
temas tratados pela autora, com base em sua larga da Igreja se reunirá.
experiência em Capelania Hospitar. Vamos
ESTE BOLETIM PODE SER DEIXADO NO BANCO,
prestigiar!
CASO VOCÊ NÃO PRECISE MAIS DELE.

MANHÃ - 10h45

NOITE - 18h

Giro pela Líber

Vídeo Giro Pela Líber

Cântico de Adoração
Oração

Banda

Boas-Vindas e Visitantes
Coro Jovem

"Bendirei ao Senhor"
arr. Fettke

Entrega de Dízimos e Ofertas
Oração de Gratidão
Cânticos de Louvor
Coro Jovem

Banda

Prelúdio

Vídeo
Instrumental

ADORAÇÃO E LOUVOR
Leitura Bíblica em Uníssono
“SENHOR dos Exércitos, Deus de Israel, cujo
trono está entre os querubins, só tu és Deus
sobre todos os reinos da terra. Tu ﬁzeste os
céus e a terra” ... “O teu reino é reino eterno, e
o teu domínio permanece de geração em
geração. O SENHOR é ﬁel em todas as suas
promessas e é bondoso em tudo o que faz.”
(Is 37.16; Sl 145.13)
Hino Congregacional
“A Ti, Ó Deus, Fiel
e Bom Senhor” - Monk – 8HCC

"Preciosa Graça"
arr. Fettke Oração de Adoração

Púlpito

Leitura Bíblica em Uníssono
Saudações e Boas-vindas
Púlpito
"A glória deste novo templo será maior do que a
do antigo", diz o SENHOR dos Exércitos. "E
Cânticos de Louvor
Banda
neste lugar estabelecerei a paz", declara o
SENHOR dos Exércitos." Ageu 2.9
DEDICAÇÃO AO SENHOR
Leitura Bíblica em Uníssono
Mensagem
“A Glória do Novo Templo” “Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará
de vocês! Pecadores, limpem as mãos, e
Pr. João Haroldo Bertrand
vocês, que têm a mente dividida, puriﬁquem o
coração.” (Tg 4.8)
Oração e Bênção
Instrumental
Cântico de Louvor e Gratidão
Banda Entrega de Dízimos e Ofertas
Participação nos Cânticos: Cezar Elbert
Direção: Pr. João Haroldo Bertrand

Oração de Gratidão

Púlpito

PROCLAMAÇÃO
Leitura Bíblica em Uníssono
“Contudo, SENHOR, tu és o nosso Pai. Nós
somos o barro; tu és o oleiro. Todos nós somos
obra das tuas mãos.” (Is 64.8)
Música Inspirativa

Mensagem
Oração e Bênção
Poslúdio

“Situações”
(Felício) - Carol Horvath
Pastor da Igreja
Púlpito
Instrumental

