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IGREJA BATISTA DA LIBERDADE
Pr. Fausto Aguiar de Vasconcelos

Tema 2020: 
 Celebrando Juntos a Glória do Reino de Deus

 Quando se lê o Salmo 13 não há como ignorar a pergunta acima: “Até quando, Senhor? ”

 Ela se faz presente quatro vezes. Duas, no versículo 1. Duas outras, no versículo 2.

 O Dr. David Guzki afirma que “o título deste salmo nos informa o autor e o destinatário do texto bíblico: 
“Ao Regente do Coro: Salmo de Davi”. Alguns entendem que o “Regente do Coro” era o próprio Deus. Outros 
pensam tratar-se de um líder entre os coristas ou músicos dos dias de Davi, como, por exemplo, o cantor Hemã (1 
Crônicas 6.33) ou Asafe (1 Crônicas 16.5). Este é um salmo de transição. Davi começa com desespero e 
desencorajamento, mas termina com confiança, alegria e encorajamento” (enduringword.com). 

 Opiniões diferem quanto ao contexto histórico do surgimento do Salmo 13. Teodoreto de Ciro, teólogo 
influente da Escola de Antioquia era de opinião que a rebelião de Absalão constituiu o motivo para que Davi o 
escrevesse. Já o pregador batista inglês Charles Spurgeon, também conhecido como o “Príncipe dos Pregadores”, 
entendia que o salmo tem a ver com os sentimentos que nos invadem o coração quando enfrentamos lutas e 
dificuldades (en.m.wilkipedia.org).

 Quantas vezes nós mesmos já nos perguntamos no coração – “Até quando, Senhor? ”

 Essa pergunta parece denotar três sentimentos no coração de Davi:

 1. Ausência ou silêncio de Deus (v. 1)
 2. Caos ou convulsão interior (v. 2a, 3)
 3. Pressão pela presença do adversário (v. 2b, 4)

 A esses três sentimentos a Palavra de Deus nos oferece resposta:

 1. Deus jamais se esquece de nós (Isaías 49.13-16)
 2. Deus sempre nos concede Sua bondade (Salmo 42.8, 11)
 3. Deus nos assegura vitória em Cristo Jesus (Romanos 8.37)

 E Davi entendeu isso também!

 Lemos na conclusão do Salmo 13: “Mas eu confio na Tua misericórdia; meu coração se alegra na Tua 
salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem”.

 Em suma: cada vez que a pergunta “Até quando, Senhor?” se levantar no nosso coração, vamos responder 
com convicção: “O Senhor me tem feito muito bem”.

 Tenhamos todos um abençoado Dia do Senhor!

 Um 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 

LIBERATUAL

“O SENHOR ME TEM FEITO MUITO BEM”



29/11 - Caio D`Agostini, Edjane de Jesus Silva. 

30/11 - Ana Paula do Nascimento Fonseca Alves. 

01/12 - Fabio Ribeiro Mendes da Silva. 

02/12 - Bruno Mudesto Pereira Trancoso, Cleseu Cunha 

Canto, Dóris Reis Lucas Vieira, Marli Ciaramella 

Hashimoto, Neusa Ponciana Corrêa São Miguel, Paulo 

Ricardo Trajano Soares, Zenit Gomes de Oliveira, 

03/12 - Nicolle Tomé Dermoni Pedersoli. 

04/12 - Juliana Mazoni Andrade Lyra, Marta Russner, Natan 

Rafael Duarte Campos, Wilson Henrique de Oliveira Albiol 

Garcia. 

05/12 - Fernando Muniz da Silva, Lais Cristina de Barros 

Prado. 

06/12 - Antonia Cristaldo Dutra, Aydé Serqueira Valvere, 

Camila Terezan Mesquita do Rego, Elaine Ragozzini Kon 

Beu, Gilberto José dos Santos, Joaquim Geovane de Faria, 

Licéa Motta Bota, Lucas Ferreira Silva, Milton Correia 

Gusmão Júnior, Rubens Carvalho Pereira. 

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

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

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

 "Uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a 
linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de 
Cristo Jesus." (Filipense 3.13b-14)

 Foco é uma palavra que em um dos seus sentidos relaciona-se com a nitidez, a visão de um objetivo bem definido, o 

centro e o ponto de convergência. A expressão “fora de foco” indica que a imagem está embaçada, que saiu da zona de nitidez; 

no sentido figurado, é aquilo que está fora de prioridade. De outra forma, a expressão “ter foco” significa ter um objetivo, 

estabelecer um planejamento, ser organizado e ter persistência para atingir as metas e alcançar o que se pretende.
 O apóstolo Paulo é um exemplo de foco bem definido, seus olhos parecem estar sempre enxergando com nitidez o 

alvo principal, bem ajustado no objetivo a ser alcançado, e nesse sentido ele parece estar sempre acima da média em suas 

conquistas. Isso tudo levando em consideração que esse exemplar cristão nunca deixou de passar por grandes dificuldades. 
 Mas qual seria o segredo para se ter um foco tão preciso? A resposta é: Atenção total na pessoa de Cristo! 
 Ele, Paulo, sabia muito bem quais eram os seus ideais; como deveria agir, o que falar e aonde chegar. E tudo isso se 

resumia a um objetivo principal: "Cristo".
 Diante das inúmeras informações, compromissos e objetivos a serem realizados, muitas vezes perdemos a nossa 

centralidade; desatentos, seguimos com visão embaçada, foco desajustado. O que fazer, então, para restabelecer o foco?
Deixe o passado em seu devido lugar. Não dê tanta atenção às inúmeras informações, que muitas vezes enfraquecem nossos 

objetivos. A regra de ouro é: olhe para o alvo, lembre-se de suas convicções e exercite cotidianamente sua fé na nova vida em 

Cristo Jesus.

 César Fontoura - Ministério Adolas Liber.

Entradas até 25/11/2020  Mais detalhes no site   www.libernet.org.br 

com seu login  e senha.

         
      94 %

AJUSTANDO O FOCO
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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!

Está de volta o culto presencial para você, que tem de 

10 a 12 anos. Inscreva-se pelo Aplicativo Liber e 

venha participar com a gente!
 Domingo, 10h45, no Salão Erodice.

ATENÇÃO, 
PRÉ-ADOLESCENTES!



            
 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


