Tema 2020: Celebrando a Glória do Reino de Deus

São Paulo, 22 de março de 2020 - ANO LII - nº 12

Pastor da Igreja: Pr. Fausto Aguiar de Vasconcelos

COMUNICAÇÃO AO PÚBLICO
SOBRE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS
A Igreja Batista da Liberdade comunica que TODAS AS ATIVIDADES em suas
dependências – cultos, classes, ensaios, aulas de músicas, celebrações, Pequenos Grupos e
demais reuniões – CONTINUAM SUSPENSAS ATÉ SEGUNDA ORDEM.
O expediente na Igreja será de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. A equipe
administrativa estará ao seu dispor nesses horários. Compareça de forma presencial
somente se for necessário. De preferência, use o telefone: (11) 3293- 2400.
Os atendimentos pastorais passam a ser dados exclusivamente via telefone,
agendados com a secretária Miriam.
Caso você precise da assistência de algum de nossos ministérios ou de
esclarecimento médico sobre o Novo Coronavírus, basta ligar e deixar seu recado e
contato, pelo número ﬁxo (11) 3293-2400, ou pelo WhatsApp da LÍBER - (11) 942959392. Faremos retorno.
Para sua contribuição ﬁnanceira (dízimos e ofertas), por favor use uma das contas
mencionadas abaixo:
Banco BRADESCO – Ag. 0449-9 / Conta corrente – 18.980-4
Banco ITAÚ – Ag. 0349 / Conta corrente – 34.122-2
Igreja Batista da Liberdade – CNPJ – 43.198.514/0001-06
(seu comprovante pode ser enviado pelo WhatsApp da igreja).
Aproveite este momento para atualizar seu cadastro na igreja e registrar o
WhatsApp da Líber em seu celular (11 94295-9392).
Para o contínuo fortalecimento do seu coração, medite nesta promessa da Palavra
de Deus:
“Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.”
(Salmo 46.1).
Um grande 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.

“VEJAM OS CAMPOS”

O domingo passado foi um dia atípico para nós. Foi estranho ver o auditório
vazio, o silêncio nas salas do LíberJr, e as portas fechadas, com avisos de que os cultos
presenciais haviam sido cancelados. Houve um certo desconforto em cantar sem o
acompanhamento da congregação ou de falar se dirigindo a uma câmera. O
distanciamento físico, orientado pelas autoridades e proﬁssionais da saúde, parece ter
atingido o cerne da nossa essência. Como enfrentaríamos o domingo sem os abraços e
beijos, sem as orações ao pé do ouvido ou sem o toque que a cada semana aquece os
nossos corações?
Por outro lado, a experiência de cultuar no ambiente virtual foi surpreendente.
Acompanhar o chat ao vivo, as trocas de mensagens pelo WhatsApp, os comentários e
curtidas, e as fotos que chegavam durante o culto, de certa forma, revelou que a unidade
que existe entre nós vai muito além do tempo e do espaço físico. Apesar do
distanciamento daquele momento, estávamos unidos no mesmo propósito, prestando
um culto ao Deus da nossa salvação.
De modo algum a experiência virtual substitui os encontros presenciais, mas
depois de vivenciar essa realidade, nos deparamos com um lugar que, apesar de toda
virtualidade, é concreto e real. A comunhão, o culto, a adoração, os laços que nos unem, a
presença do Espírito Santo e a caminhada comunitária da Igreja de Jesus estão para além
da tangibilidade. Existe um espaço virtual, formado por pessoas reais, que a Igreja
precisa alcançar com a sua presença. Somos o sal da terra e a luz do mundo, e precisamos
ocupar todos os espaços, a ﬁm de revelar a dinâmica do Reino de Deus entre nós.
Creio que o texto bíblico de João 4.31-42, lido pelo pastor Fausto no culto das
18h daquele domingo, vem ao encontro do momento que estamos vivenciando.
Devemos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos para esse campo virtual que está à
nossa frente, maduro para a colheita. Deus não foi surpreendido por toda essa situação de
caos. Ele continua soberano sobre tudo e todos, reconciliando consigo o mundo, através
da cruz de Jesus. Quanto a nós, somos convidados a participar dessa obra, mesmo que
seja dentro da realidade virtual. Com os olhos abertos, unidos pelo mesmo Espírito, que é
capaz de permear toda e qualquer realidade do nosso mundo, vamos avançar,
manifestando o Reino de Deus.
Pr. João Haroldo Bertrand

SUA OFERTA DE AMOR E GRATIDÃO
Cheques Nominais à Igreja Batista da Liberdade - CNPJ: 43.198.514/0001-06

Bradesco - ag. 0449-9 / cc. nº 18980-4
Itaú
- ag. 0349 / cc. nº 34122-2

Ofertas para o CREIA
Bradesco - ag. 0449-9 / cc. nº 161900-4

Entradas até 18/03/2020 Mais detalhes no site www.libernet.org.br - com seu login e senha.

80 %

ANIVERSARIANTES
22/03 - Adilson Carneiro Lucena, Brazilícia Pedro Henrique Carlos Correa. 27/03 - Andréa
Suely Rodrigues Portioli, Caio Gabriel Franco Araújo Diniz Matos, Anne Silva Krzyzanovsk dos
da Silva, Eduardo Teixeira Andrade, Liana Mara Santos, Carolina Sotomayor Barqueiro
de Almeida Santos Hornos, Neide Maria da Monteiro, Darlene Gomes de Souza, Josefa
Silva, Rodrigo Pereira Lima. 23/03 - Jayme Neide Dias Pinheiro, Leonise Bruno Zapater,
Alves de Menezes, Maria Aparecida Mário Marta Léia da Silva Xavier, Marta Regina
Mendes. 24/03 - Creusa Soares Lobo, Oswaldo Amâncio Prado. 28/03 - Antonia Ivone Araújo da
Croitor. 25/03 - Célia Aparecida do Carmo Silva. 29/03 - Ana Paula Maciel Sobral, Fabrício
Madalena Meira Lima, Joana Carrasco Furtado, Joselene Valins da Silva Cunha ,
Santana, Martha Carastan de Barros, Paulo Romilda Moreira Alves.
Antonio Leite, Roberto Moreira Macedo. 26/03 -

CULTOS ON LINE
Manhã -10:45h
Noite -18h

youtube.com/igrejabatista da liberdade
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