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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.

IGREJA BATISTA DA LIBERDADE
Pr. Fausto Aguiar de Vasconcelos

Tema 2020: 
 Celebrando Juntos a Glória do Reino de Deus

“MISSÕES NACIONAIS 2020”

 “Quem precisa ser amado por nós?

 Todos aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus manifestado através do envio 
de Jesus Cristo à humanidade, que é o caminho para a verdadeira transformação de vida.

 Portanto, a partir dessa certeza - porque Ele nos amou primeiro – não mediremos 
esforços para tirar as pessoas das drogas, da miséria, da prostituição ou de qualquer outra 
realidade aprisionadora e nos colocarmos à disposição do Reino, como instrumentos nas mãos 
do Senhor, para levar o amor de Deus a todo o Brasil. 

 Porque Ele nos amou primeiro convocamos você a chamar para si a responsabilidade 
– em todos os sentidos – de manter o comprometimento e generosidade com a obra missionária 
no Brasil, como voluntário e parceiro de Missões Nacionais, intercedendo, investindo e 
sustentando cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida dos brasileiros que 
ainda não conhecem o amor de Deus.” (A Campanha – Missões Nacionais 2020)

 Sim, “PORQUE ELE ME AMOU” – “Nós amamos porque Ele nos amou primeiro” 
(1 João 4.19)

 Vale recordarmos o versículo conhecido como “a Bíblia em miniatura” – João 3.16: 
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo 
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.”

 Deus nos agracie com um abençoado DIA DO SENHOR!

 Um grande abraço do seu

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

Cheques Nominais à Igreja Batista da Liberdade 
CNPJ: 43.198.514/0001-06

Entradas até 23/09/2020  Mais detalhes no site www.libernet.org.br  - com seu login  e senha.

         
     93 %

27/09 - Juliana Martins Cicogna,Leorides 

Borges da Silva Leite, Miguel Gomes da Silva. 

28/09 - Beatriz Guedes Vilas Boas Germano, 

José Edinaldo Ferreira de Souza. 29/09 - Atair 

de Almeida Santos, Bianca Rosa Pereira 

Giaffredo, Divanete Temotio de Souza, Élida 

Piccoli da Silva, Fábio Pereira dos Santos, 

Lucas Vieira de Lima, Márcia Valéria Áreas 

Silva. 30/09 - Léa Esteves Barbosa. 01/10 - 

Alaim Mosciaro Assad, Andres Rogelio 

Gramajo, Augusto Cesar Severino, Dirceu Luiz 

Teixeira, Eunice Gonçalves de Souza Santos, 

Ezilda Ferreira Santos Gerônimo, Lucy Amorim 

Ferrari Domeni, Raul Francisco da Silva Filho, 

Sandra Lia Menossi Gramajo, Zélia Coelho da 

Silva. 02/10 - Eric Coutinho de Paula Xavier, 

Fátima Cristina Costa Fontes, Marinalva Lima 

Ribeiro de Azevedo, Paulo Fernando Tripodi 

Lemos. 03/10 - Gézio Duarte Medrado. 04/10 - 

Eduardo Lysias de Oliveira e Silva, Joel Soares 

Procópio, Mariana Santos Girão.

ANIVERSARIANTES

“DISSE JESUS”

Seu comprovante de oferta pode ser encaminhado ao WhatsApp da Líber 11-94295-9392
ou para o e-mail contabil@libernet.org.br

Na Bíblia Sagrada, encontramos várias passagens com as falas de Jesus. São muitas 
expressões, respostas, frases e colocações, que traduzem profundos ensinamentos a respeito dos 
dilemas da vida, da realidade de Deus e da Mensagem de Salvação do Evangelho do Reino. Em 
cada uma das falas de Jesus registradas no Novo Testamento, somos confrontados, consolados e 
transformados, à medida em que suas palavras chegam ao íntimo do nosso ser. Parafraseando o 
autor de Hebreus, cada palavra dita por Jesus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 
dois gumes, capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julgando os pensamentos e intenções 
do coração.

Os relatos bíblicos em que aparecem as falas de Jesus têm impactado a humanidade ao 
longo da história. Diversas literaturas, estudos, pregações, reflexões e compêndios teológicos são 
produzidos com base nos ensinamentos de Cristo, presentes em suas palavras. Além de todo 
material didático, as falas de Jesus também são fonte de inspiração para compositores e poetas, que 
as harmonizam às mais belas melodias, musicalizando e embelezando ainda mais a experiência do 
ser humano com cada palavra proferida pelo Mestre e Salvador Jesus.

Tudo o que Jesus disse transformou a vida dos seus discípulos e daqueles que ouviram a 
sua voz, e, ainda hoje, continua a mudar a vida das pessoas. Jesus disse e nós o ouvimos atentos, 
absorvendo cada palavra, que no mais profundo do nosso ser produz vida em abundância. Atônitos 
com a riqueza e a profundidade de suas falas, uma certeza invadiu os nossos corações, trazendo 
sentido, paz e harmonia à complexidade da vida. Jesus disse, e então fomos abraçados pela 
eternidade, e encontramos em sua fala um lugar de segurança. Sabemos que Ele é o Santo de Deus, 
o único que tem as palavras de vida eterna!

Pr.  João Haroldo Bertrand
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LÍBER - BATISTA DA LIBERDADE

Com o  app LÍBER - Batista da Liberdade 
você pode acompanhar toda a programação 

de eventos e cursos, notícias, agenda da 
igreja e muito mais.

CONTINUAMOS EM MISSÃO 
SIGA A LÍBER!

@ibdaliberdade

@ibdaliberdade

facebook.com/ibdaliberdade

SPOTIFY:Igreja Batista da Liberdade

Nossos Ministérios 

continuam em ação! 

O MAP tem realizado 

atendimento virtual. 

Para isso, basta você 

fazer contato pelo 

Whatsapp da Líber 

11-94295-9392


