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IGREJA BATISTA DA LIBERDADE
Pr. Fausto Aguiar de Vasconcelos

Tema 2020: 
 Celebrando Juntos a Glória do Reino de Deus

 É sempre oportuno recordarmos que a pequena cidade de Wittenberg, na Alemanha, foi escolhida pelo 

Espírito Santo para dar um poderoso sopro sobre a Igreja de Jesus Cristo naquela distante 4ª feira, dia 31 de 

outubro de 1517.
 
 Um novo momento surgiu na História há 503 anos. 
 
 Aqui está o perfil doutrinário da Reforma Protestante, exarado nas cinco proposições em Latim abaixo 

elencadas:
 Sola Scriptura (“Somente as Escrituras”) – Somente a Bíblia é nossa autoridade suprema.
 Sola Fide (“Somente a Fé”): Somos salvos somente através da fé em Jesus Cristo.
 Sola Gratia (“Somente a Graça”): Somos salvos somente pela graça de Deus.
 Solus Christus (“Somente Cristo”) Somente Jesus Cristo é nosso Senhor, Salvador e Rei.
 Soli Deo Gloria (“Somente a Deus a Glória”): Vivemos somente para a glória de Deus.

 Uma vez mais transcrevo um trecho da resposta concisa e precisa do Pastor e Historiador Batista Carlos 

César Peff Novaes, da Igreja Batista em Barão da Taquara, no Rio de Janeiro, a quem indaguei, há três anos, acerca 

da conexão histórica entre nós, Batistas, e a Reforma Protestante. 

 “Herdamos dos três ramos da Reforma (Lutero, Calvino e Zuínglio) os princípios da autoridade das 

Escrituras, da justificação pela fé na graça e do sacerdócio dos crentes. 

 A estes princípios reformados, os Batistas ainda somaram o do batismo voluntário (dos anabatistas), do 

congregacionalismo (Browne, de fato, com a ênfase na prática democrática), da autonomia do indivíduo (defendida 

por John Locke na Inglaterra) e, por conseguinte, da liberdade religiosa e da separação entre Igreja e Estado 

(Thomas Helwys declarava que só há verdadeira civilização onde o homem é livre para crer ou não e para escolher 

sua confissão religiosa). 

 De qualquer modo, devemos, sim, aos reformadores essa herança inicial dos três primeiros princípios”.

 Em toda e qualquer circunstância, permaneçamos fiéis a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador!
 
 Deus nos agracie com um abençoado DIA DO SENHOR!

 Um forte abraço do seu

 Pastor Fausto

MISSÃO   -  Pregar por todos os meios disponíveis o evangelho a todo homem.

que faça diferença na sociedade.V I S Ã O    - Levar o Evangelho a todo homem e ao homem todo, valorizando o discipulado integral 

503 ANOS DA REFORMA PROTESTANTE

LIBERATUAL



SUA OFERTA DE AMOR E GRATIDÃO

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

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

25/10 - João Vitor Santos Girão, Susie Guimarães Boettger 

Rocha, Valdete Ana Liutti Alves. 

26/10 - Miqueias Sabino Soares, Rosana Arcos Galvão, Tiago 

Roberto Borges Curioni. 

27/10 - Lisa Paula Alarcon da Silva, Ronie Hornos. 

28/10 - Ana Elise Muri Andrade, Caio Ferreira da Cunha, 

César Rodrigo Reges de Fontoura, Marcos Alves da Silva, 

Nelson Teixeira Junior, Raimundo Nonato Alves da Silva. 

29/10 - Angela Costa Souza Penetta da Silva, Francisco 

Mello Siqueira Júnior. 

30/10 - Alberto César Yukio Nakano, Davi Pessoa Camara 

Rossignolli, Matheus Santos Miguel. 

31/10 - Luana Marinho Espíndola Silva, Suzel Maria Ribeiro 

Ferrari. 

01/11 - Debora Regina Vogt, Kátia Souza dos Santos Miguel, 

Lucianne Karla Guedes Del Valle, Rossana Regly Rocha 

Rondão. 

ANIVERSARIANTES

SEGUNDA VINDA

Seu comprovante de oferta pode ser encaminhado 
ao WhatsApp da Líber 11-94295-9392

ou para o e-mail  contabil@libernet.org.br

A doutrina da Segunda Vinda de Jesus, ao mesmo tempo que tem uma perspectiva de certeza, traz consigo 

um viés incerto. Se por um lado não resta qualquer dúvida de que a segunda vinda vai acontecer, quando o assunto é 

a conjuntura do tempo em que ela acontecerá, tudo o que temos é a irresolução de qualquer previsão relacionada a 

dia, época ou estação desse acontecimento.

O ensinamento bíblico a respeito desse tema consiste claramente em três proposições: (1) que Jesus 

certamente retornará; (2) que não existe a possibilidade de descobrir quando; (3) e que, por esse motivo, devemos 

estar sempre prontos. Nesse sentido, se caminhamos pela vida certos de que Jesus vai voltar, mas sem qualquer 

previsibilidade de quando isso vai acontecer, tudo o que nos resta é viver uma vida dedicada a esse maravilhoso fato 

que um dia iremos vivenciar.

No seu livro intitulado “A Última Noite do Mundo”, C. S. Lewis, fazendo um paralelo da vida com uma 

peça teatral, afirma que “nós não conhecemos a peça. Nós nem se quer sabemos se estamos no ato I ou no ato IV. 

Não sabemos quem são os personagens principais e quem são os secundários. O Autor sabe. [...] nós, totalmente 

ignorantes do futuro e muito mal informados sobre o passado, não podemos dizer em que momento o fim deverá vir. 

Que virá quando for necessário, podemos ter certeza; mas perdemos nosso tempo adivinhando quando isso será. 

Que isso tenha um significado, podemos ter certeza, mas não podemos vê-lo. Quando acabar poderemos dizer. 

Somos levados a esperar que o Autor tenha algo a dizer a cada um de nós sobre o papel que cada um de nós 

desempenhou. Atuar bem é o que infinitamente importa”. 

Pr João Haroldo Bertrand

Entradas até 21/10/2020

  Mais detalhes no site   www.libernet.org.br 

com seu login  e senha.
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CONTINUAMOS EM MISSÃO!

LIBER - FALE CONOSCO 11-3293-2400      Whatsapp - 11-94295-9392 faleconosco@libernet.org.br( *

@ibdaliberdade @ibdaliberdade facebook.com/ibdaliberdade SPOTIFY:Igreja Batista da Liberdade

Fique por dentro de tudo o que acontece na 
LIBER! Com o  app LÍBER - Batista da 
Liberdade você pode acompanhar toda a 

programação de cultos e eventos, notícias, 
agenda da igreja e muito mais. Também é pelo 
aplicativo que você se inscreve para os cultos 
presenciais e demais encontros ministeriais.

SIGA A LÍBER!



            
 Amado(a) Irmão(ã) e querido(a) visitante, 
 
 É muito bom tê-lo(a) em nossa Igreja!

 Informamos que, seguindo as orientações governamentais, estaremos funcionando com até 30%  da 

nossa capacidade, e para sua segurança os assentos serão disponibilizados de forma alternada.

 É obrigatório o uso de máscaras de proteção.
 
 Nesta etapa inicial, orientamos aos irmãos considerados do grupo de Risco (idoso, gestantes e pessoas 

com doenças crônicas) e crianças menores de 12 anos que fiquem em casa e assistam ao culto online, através 

da nossa página da Liber no YouTube, no Facebook ou via Aplicativo.

 Lembramos que a inscrição é individual e intransferível, e se mais de uma pessoa de sua casa for 

participar do culto, todos deverão fazer a inscrição. Reiteramos que não será permitida a entrada sem o 

comprovante de inscrição (no celular ou impresso). Exceções serão avaliadas na hora.

 Abaixo, os Termos e Condições para a sua participação no Culto Presencial da Líber.

 1) Todos os membros, visitantes, colaboradores e voluntários utilizarão máscaras em todos os

                 ambientes da nossa Igreja.

 2) Crianças com menos de 12 anos devem ficar em casa e assistir ao culto online.

 3) Se você possui + 60 anos, recomendamos ficar em casa e assistir ao culto online.

 4) Se você tem doenças como: asma, diabetes, hipertensão, crônicas, ou é gestante, pedimos que fique

                 em casa e assista ao culto on-line.

 5) A utilização de máscara é obrigatória durante todo o culto.

 6) Respeite o espaço de distanciamento realizado no templo e siga as orientações dos voluntários.

 7) Pedimos para que você evite contatos físicos.

 8) Siga as instruções dos voluntários para a utilização dos sanitários.

 9) Higienize as mãos com álcool gel 70% que estará no balcão de entrada. 

 10) Ao aceitar estes Termos e Condições eu declaro que não apresento temperatura ≥ 37,2°C (será feita

                  a medição à entrada) e/ou qualquer sintoma de gripe ou resfriado (tosse seca e coriza, etc).

TERMO E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DO CULTO PRESENCIAL DA
IGREJA BATISTA DA LIBERDADE


