Tema 2019: Ensinando a Mensagem do Reino de Deus
São Paulo, 12 de maio de 2019 - ANO LI - nº 19

Pastor da Igreja: Pr. Fausto Aguiar de Vasconcelos

AS MÃES SÃO FLORES
Neste DIA DAS MÃES, deleitemo-nos com a extraordinária sensibilidade poética
de GIÓIA JÚNIOR no poema “As Mães são Flores”.
São como as ﬂores,
São como as ﬂores, na suavidade, no aroma e cor
No sacrifício da mocidade, na doce benção, no puro amor.
São como as rosas maravilhosas, são como lírios, brancos de paz,
São ﬂores belas de raras cores, são como aroma que satisfaz.
Cores e ﬂores, perfumes, brilhos,
Dão-se inteirinhas de coração.
Vivem na vida dos próprios ﬁlhos,
Vivem ternura, vivem perdão.
As mães são ﬂores,
As mães queridas, são margaridas, são girassóis,
Belas estrelas que a terra nutre, ao beijo quente de muitos sóis.
As mães são ﬂores, mas ﬂores murcham, Têm vida curta, sacriﬁciais
Que vivam muito, pedimos hoje, ao Deus bendito,
Que vivam mais.
As mães são ﬂores, rubras, douradas, iluminadas e muito amadas.
Sonho e afeição. Casa na rocha, que não se abala,
convive e fala, verso e canção.
As mães são ﬂores. Deus as proteja,
Deus cuide delas com muito amor.
As mães são ﬂores. Queridas ﬂores, ﬂores do trono do Salvador.
Jardim é a vida as mães são ﬂores e no seu dia, cantamos nós,
Deus dê a todas este presente:
Que vivam muito, mais do que a gente
Para que nunca ﬁquemos sós. **

Neste DIA DAS MÃES, Dione e eu, e nossa família - Diane; Denise e Mário Lucio;
Theodoro e Otto, cumprimentamos TODAS AS MÃES de nossa família, da Líber, e de
todo o mundo, desejando-lhes alegria, amor e paz junto aos familiares, com a bênção de
Deus!
Um abençoado Dia do Senhor para todos nós!
Um abraço do seu
Pastor Fausto
**http://andreiapatricia-briand.blogspot.com/2011/02/as-maes-sao-ﬂores-gioia-jr.html

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.

VIDA SIMPLES

“Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de
coração; e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave, e o
meu fardo é leve.” (Mateus 11.28-30)
“Venham a mim!” Desta maneira Jesus nos convida a andar no exemplo dele,
desburocratizando a nossa espiritualidade, deixando para trás a forma da religiosidade,
uma vida de desapego de nossa autossuﬁciência humana, tirando de nós o costume do
ativismo e colocando um ﬁm no desenvolvimento dos nossos próprios reinos.

A vida simples que Jesus propõe aos seus discípulos é uma promessa de alívio ao
cansado e sobrecarregado. Um novo jeito para se viver na busca pelo reino de Deus e na
dependência dele, desfrutando das Suas promessas, como a de Isaías 40.31: “Mas
aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias; correm
e não ﬁcam exaustos, andam e não se cansam”.

O convite de Jesus é capaz de mudar toda a realidade do nosso ser, mesmo que o
contexto continue sendo o mesmo. Aceitando o Seu convite, passamos a trabalhar com
Ele, aprendendo exatamente o Seu modo de fazer as coisas, vivendo nos ritmos e leveza
da Sua graça.

Mesmo que a vida neste mundo não seja algo fácil, na medida em que as nossas
responsabilidades vão surgindo ou mesmo diante das diﬁculdades, Jesus nos ensina a ter
um modo de vida simples, um coração descomplicado, voltado para a prioridade de buscar
ao Senhor antes de tudo, pela simplicidade da oração e também na dependência da ação
da Sua Palavra. Assim a vida simples se constrói, no compromisso e na conﬁança em
Deus.
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AGENDA DE MAIO

COMUNICADO SOBRE OS CULTOS
Em decorrência do Projeto Piso do Santuário, os
Dia 24 - Sextô Adolas - 17h
cultos deste domingo, Dia das Mães, serão
Sala dos Adolescentes/Estacionamento
realizados no SALAO ERODICE, nos seguintes
Dia 24 - Vigília de Oração – 23h – Erodice
horários:
Dia 25 - MCM Encontro Mensal
1º Culto da Manhã, de 8h30 a 9h25;
16h – Jenny Leoto
EBD: 9h30 a 10h30;
Dia 28 - Reunião do Conselho Administrativo
2º Culto da Manhã, às 10h45, como de costume.
20h – Jenny Leoto
Dia 29 - Assembleia Ordinária – 18h30 - Erodice Este culto terá participação especial do LiberJr,
alusiva ao Dia das Mães. Culto da Noite, às 18h,
como de costume.
Dependendo dos desdobramentos do Projeto
Toda 2ª feira - Culto de Intercessão
Piso do Santuário, é POSSÍVEL, MAS
19h30 – Jenny Leoto
CONFIRMAREMOS OPORTUNAMENTE,
- Líber Acolhe
20h – Estacionamento da igreja que os cultos do 3º domingo do mês, dia 19,
2ª e 5ª feiras - Curso Livre de Elétrica
sejam realizados no Salão Erodice, nos horários
19h30 – Sala Plínio
acima descritos.
Toda 3ª feira - OÁSIS de Oração
7h – Sala de Apoio
Toda 4ª feira - Bazar do MAS
13h a 16h - 4º ss
Culto de Oração
19h – Erodice
Toda 6ª feira - Dança Sênior
14h30 – Jenny Leoto

GRATIDÃO
Queridas ovelhas,
Vocês me emocionaram com incontáveis
expressões de carinho – presentes, mensagens
nos grupos da igreja, mensagens individuais,
mensagens no Messenger e telefonemas, pelo
meu aniversário no sábado, dia 4, e pela recente
eleição
à presidência da Convenção Batista
ORAI SEM CESSAR
Brasileira!
Próximo dia 24, estaremos reunidos em mais
uma Vigília de Oração, começando às 23h, no
Salão Erodice. Escolha um período, entre 23h e Desejei responder individualmente a cada um,
mas o amor e a consideração de vocês
5h, e esteja presente!
simplesmente tornaram a missão impossível. Na
absoluta limitação de vocabulário neste
ENCONTRO MCM
Atenção, mulheres da Líber! O próximo encontro momento, aqui vai meu MUITÍSSIMO
da MCM será dia 25, às 16h, no salão Jenny OBRIGADO, acompanhado de um FORTE
Leoto. Palavra, louvor e muita comunhão. ABRAÇO, de um BEIJO NO CORAÇÃO e da
ORAÇÃO pela abundância da Graça e do Amor
Participe!
do Senhor Jesus na vida e na família de cada um
VEM AÍ MAIS UM CREIA
de vocês!
Dione e eu fazemos nossas as palavras do
apóstolo Paulo em Filipenses 1.7ª:
“É justo que eu [NÓS] assim me sinta [NOS
SINTAMOS] a respeito de todos vocês, uma vez
que OS TENHO [TEMOS] EM MEU [NOSSO]
CORAÇÃO”.
DIONE E EU AMAMOS MUUUUUUUITO
TODOS VOCÊS.
Pr. Fausto
ESTE BOLETIM PODE SER DEIXADO NO BANCO,
CASO VOCÊ NÃO PRECISE MAIS DELE.

Giro pela Líber

MANHÃ - 10h45

MANHÃ - 08h30

Prelúdio

Mídia
Instrumental

GRATIDÃO
Leitura Bíblica Uníssona:
“Como posso retribuir ao SENHOR toda a sua
bondade para comigo?” (Sl. 116.12)
Cânticos Inspirativos

Banda

Oração

Púlpito

EM GRATIDÃO, ENTREGAMOS E
LOUVAMOS
Leitura Bíblica Uníssona:
“Agora, nosso Deus, damos-te graças, e
louvamos o teu glorioso nome.” (1Cr. 29.13)

Giro pela Líber
Prelúdio

PELO LAR QUE TU NOS DESTE
Leitura Bíblica Uníssona:
“Cumprirei os votos que te ﬁz, ó Deus; a ti
apresentarei minhas ofertas de gratidão.”
(Sl. 56.12)
Cânticos de Abertura
Oração

Banda LíberJr.
Púlpito

ADORAMOS AO SENHOR DOS SENHORES
Leitura Bíblica Uníssona:
“Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos
continuamente a Deus um sacrifício de louvor,
que é fruto de lábios que confessam o seu
nome.”
(Hb 13.15)

Púlpito Saudações e Boas-vindas

Saudações e Boas-Vindas

Mídia
Instrumental

Cânticos Inspirativos

Púlpito
Banda LíberJr.

Dedicação dos Dízimos e Ofertas de Amor
Instrumental

Dedicação dos Dízimos e Ofertas de Amor
Instrumental
Líber em Missão

Líber em Missão
TODA GLÓRIA SEJA AO NOME DO SENHOR
Leitura Bíblica Uníssona:
“Falarei da bondade do SENHOR, dos seus
gloriosos feitos, por tudo o que o SENHOR fez
por nós, sim, de quanto bem ele fez à nação de
Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza

CANTATA “NOSSO LAR”
CORO INFANTIL LÍBERJr.
BANDA RÍTMICA E TEATRO
Letra e Música – Flo Price
Trad/Adapt. Eloisa Pasquini e Almir Rosa
Regência – Gisele Cruz

da sua bondade.” (Is. 63.7)
Música Especial

“Flor de Mãe”
Susie Boettger - Solista

Mensagem
Oração e Bênção
Poslúdio

Pastor da Igreja
Púlpito
Instrumental

Leitura Bíblica Uníssona:
“Amados, amemos uns aos outros, pois o
amor procede de Deus. Aquele que ama é
nascido de Deus e conhece a Deus.” (1Jo 4.7)
Mensagem
Oração e Bênção
Poslúdio

Pastor da Igreja e
Paulo Boaz Oliveira
Púlpito
Instrumental

