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17 de janeiro de 2021 - ANO LIII - nº 03

IGREJA BATISTA DA LIBERDADE
Pr. Fausto Aguiar de Vasconcelos

Tema 2021: 
 “Compartilhemos Graça e Misericórdia”

Divisa - II João 1.3

 O título das pastorais deste mês é o tema que nos convoca à ação como Batistas Brasileiros 
em 2021.
 Ele está baseado em 2 João 1.3. Vamos ressaltar neste momento os versículos 1-6ª.

 “O presbítero à senhora eleita e a seus filhos, a quem amo por causa da verdade, e não 
somente eu mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que 
permanece em nós e que estará conosco para sempre: graça, misericórdia e paz da parte de 
Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Alegro-me muito 
por haver encontrado alguns de teus filhos andando na verdade, segundo o mandamento que 
recebemos do Pai. E agora, senhora, peço-te, não como se escrevesse um novo mandamento, 
mas o mesmo que tivemos desde o princípio: amemos uns aos outros. E este é o amor: que 
vivamos segundo seus mandamentos.”
 
 O conhecido teólogo e expositor bíblico metodista, Dr. Adam Clarke (1762-1832), 
comentando sobre 2 João, afirma que “esta epístola é mais notável pelo espírito de amor cristão 
que ela transmite do que por qualquer outro assunto. Dos seus 13 versículos, pelo menos oito são 
encontrados, em palavras ou em conteúdo, na epístola de 1 João”.

 A leitura de toda a segunda epístola de João, particularmente os versos acima, deixa claro 
que verdade e amor estão na base da saudação do versículo 3. 

 Vem-me à mente 1 João 1.7: “Mas se andarmos na luz [verdade] como Ele na luz [verdade] 
está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo 
pecado”.

 A saudação do versículo 3 é bela. Vale a pena nós a usarmos. Uma pergunta, contudo, se 
impõe: haveria graça, misericórdia e paz na ausência da verdade e do amor? 

 A resposta é um altissonante “NÃO”!

 Tenhamos todos um  ABENÇOADO  DIA  DO  SENHIOR!

 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

“COMPARTILHEMOS GRAÇA E MISERICÓRDIA”

Uma saudação que vale a pena usarmos!



17/01  -  João Luiz da Silva. 

18/01 - Angela Akemi Fujishita, Juliana Volkers Faria, 
Renato Grundmann Mendes, Tânia Aparecida Lopes de 
Souza, Thiago de Souza Grecco. 

19/01 - Gabriel Pinheiro Gramacho, Juliana Nogueira 
Vallini, Marina da Silva Mercês. 

20/01 - Caroline Passos Furlan, Elson Mendes Batista, Erik 
Gunnar Curjak Hammarstrom, Marileide Soares Bezerra. 

21/01 - João Marcos Lopes de Souza Miranda, Luciana 
Batista Dias, Mirla Carla da Silva, Patrícia Viana Silva 
Zullino, Raimundo Elói dos Santos. 

22/01 - Célia Mara Dei Tós Bilancieri, Gleusa Maria de 
Moura Gavino, Inês Nacif de Araujo, Laura Santos Hornos, 
Martha Marques Melo, Paulo Cesar de Souza Rangel, Paulo 
Roberto Acelino de Almeida, Rosa Maria Malagodi. 

23/01 - Bruno Cesar Murari, Cláudia Muniz Arcos, Tiago 
Figueiredo Dias. 

24/01 - Adriana Barrak Silva, Branca do Céu Correia 
Fernandes, Cláudia de Oliveira, Maria de Fátima dos Santos 
Vieira, Silvia Horvath Cianga, Tatiana Schellin.

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

Todo ser humano precisa de transformação. O pecado corrompeu a nossa natureza e, por isso, sem uma ação de Deus 
em nossas vidas, o viver se tornou algo inviável, e a morte, um trágico destino para toda humanidade. Contudo, aqueles que 
experimentam a transformação de Deus têm suas vidas redimidas, e, assim, são transportados das trevas para a maravilhosa 
luz do Reino de Deus. No lugar da morte, agora opera em nós a vida eterna; reconciliados com Deus, nos tornamos filhos do 
seu amor.

Uma vez alcançados pela salvação de Jesus, entramos no processo de santificação. Nesse sentido, a Palavra de Deus, 
pela qual o mundo foi criado, também é o instrumento pelo qual experimentamos a transformação que o Espírito Santo realiza 
em nós. Somos transformados por essa Palavra. A fé cresce em nós à medida que ouvimos a voz de Deus e encarnamos as 
verdades eternas estabelecidas por Ele.

Se por um lado somos transformados pelo ouvir da Palavra de Deus, por outro, precisamos compreender e discernir a 
realidade que nos cerca. Uma compreensão do mundo a nossa volta é extremamente necessária para entendermos de que 
maneira a Palavra de Deus deve agir em nós e na sociedade na qual estamos inseridos. É por essa razão que Karl Barth 
afirmava que “é preciso segurar numa mão a Bíblia e na outra o jornal”. Contextualizando essa frase para a nossa época, o 
certo seria dizer que precisamos ter instalado em nossos smartphones tanto o aplicativo da Bíblia quanto aplicativos de 
notícias.

Assim, o desafio desta época (e já fazendo uma leitura prévia do tempo que estamos vivendo) é saber como interpretar 
o mundo, quando todos os dias recebemos uma enxurrada de informações, verdadeiras ou não. Ciências, como a Filosofia ou a 
Sociologia, e as expressões artísticas de um modo geral se tornaram extremamente necessárias para realizarmos uma leitura 
da realidade atual, uma vez que são expressões da sociedade em que vivemos. Uma boa compreensão do mundo, atrelada a 
uma cosmovisão cristã, nos auxiliará em nosso processo de transformação, de tal maneira que o nosso viver será um reflexo da 
realidade vindoura do Reino do nosso Deus.

  Mais detalhes no site   www.libernet.org.br 

com seu login  e senha.
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Pr.João Haroldo Bertrand

http://contabil@libernet.org.br
http://www.libernet.org.br


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.

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

@ibdaliberdade @ibdaliberdade

facebook.com/ibdaliberdade SPOTIFY:Igreja Batista da Liberdade

SIGA A LÍBER!

VEM AÍ MAIS UMA CONVERSA 
COM O COMITÊ DE SAÚDE DA LIBER 

E MINISTÉRIO DE APOIO PSICOLÓGICO.

Tema: 
“Ano Novo, Velha Rotina: 

enfrentando a frustração e o medo”

30 de janeiro, 16h

pelo Zoom e Youtube da Líber
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