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“Todos os benefícios”
Se o título desta pastoral estivesse sem aspas, teríamos diﬁculdade de identiﬁcar a mensagem que está
sendo proposta.
No entanto, a presença das aspas nos remete imediatamente, pelo menos para mim, ao Salmo 116.12: “Que
darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito?” (Versão Revisada IBB).
Como de costume, a ênfase dos cultos deste 3º domingo do mês é exatamente a GRATIDÃO, ou seja,
nosso mais profundo reconhecimento ao Senhor pelas inúmeras formas com que Ele nos tem agraciado como
indivíduos, famílias e Igreja Batista da Liberdade.
Levando em conta os desaﬁos enfrentados ao longo destes 11 meses da pandemia, não há como deixar de
manifestar nossa gratidão a Deus pela forma com que Ele nos tem conduzido, sustentado, consolado e fortalecido.
A propósito, estou transcrevendo nesta pastoral, como ﬁz em 2020, o poema do celebrado poeta batista
Gióia Jr., hoje desfrutando das bem-aventuranças dos salvos na Presença Senhor (http://blogdasuzi.blogspot.com
2006/11/de-giia-jnior-gratidao.html).
"É maravilhoso, Senhor, Ter braços perfeitos, quando há tantos mutilados.
Meus olhos perfeitos, quando há tantos sem luz;
minha voz que canta, quando tantas emudecem;
minhas mãos que trabalham, quando há tantas que mendigam.
É maravilhoso, Senhor, voltar para casa, quando há tantos que não têm para onde ir.
É maravilhoso viver, amar, rir, sonhar; quando há tantos que sofrem, odeiam, vivem em pesadelo e até
morrem antes de nascer.
É maravilhoso, Senhor, ter um Deus em quem crer, quando há tantos que não têm o consolo de uma
crença.
É maravilhoso, Senhor, principalmente, ter tão pouco a pedir e tanto para agradecer.”
Falou e disse, saudoso poeta Gióia Jr! Exatamente isso! Tão pouco a pedir e tanto para agradecer!
Agradeçamos a Deus! Louvemos o Senhor! Exaltemos nosso Pai Celestial!
Deus nos agracie com um abençoado Dia do Senhor!
Um 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.
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“SOCORRO”

“Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: De onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor,
que fez os céus e a terra”. [Salmo 121.1-2]
Uma das características da humanidade é a sua fragilidade. A vida é como um sopro; facilmente pode ser
abalada pelas circunstâncias mais adversas. Ao tentar responder o que é a vida, o autor bíblico Tiago aﬁrmou que
nós somos como uma “neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa” [Tiago 4.14]. Devido a essa
realidade, não são poucas as vezes, no decorrer da vida, que nos sentimos em perigo, olhando para fora e levantando
a mesma questão do salmista: De onde vem meu socorro?
Todo ser humano, em algum momento da vida, precisará ser socorrido. Nesse sentido, como é bom
vivenciar a dinâmica da vida cristã, em que podemos socorrer uns aos outros, atentos às necessidades e fragilidades
do nosso próximo.
No entanto, alguns momentos podem ser tão catastróﬁcos, que nem mesmo toda alteridade humana é
suﬁciente para nos livrar dos perigos e das ameaças que se apresentam diante de nós. Em tempos assim, o
questionamento do salmista se torna um grito sufocado na garganta: De onde vem meu socorro?
No auge da angústia, precisamos nos lembrar de que o Senhor é o nosso protetor. Ele não descansa e está
sempre alerta, nos protegendo de todo o mal. É Ele quem protege as nossas vidas, a nossa chegada e a nossa saída,
desde agora e para sempre. As circunstâncias podem ser as mais terríveis, mas Ele não permitirá que tropecemos,
pois, como sombra, Ele nos protege. Em meio à aﬂição, assim como o salmista, continuaremos a questionar: De
onde vem o meu socorro? Contudo, que jamais nos esqueçamos de que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os
céus e a terra!
Pr João Haroldo Bertrand

ANIVERSARIANTES
Jumelice Lessa de Jesus, Letícia de Sousa Martins Galindo,
Leticia Thomaz Rosa Vignali, Rosilene Gomes da Silva
22/02 - José Luiz Teixeira Crespo, Rachel Ferreira Leão Amaral.
Justino da Silva, Thiago Ferreira Ribeiro.
26/02 - Gescy Almeida da Silva, Isabella Fontes, Jeanne de
23/02 - Gabriela Reis Alves, Giovana Lizandra dos Santos, Oliveira Barbosa.
Marcos Vinicius de Sousa da Silva, Orliene Chaves Reis
27/02 - Antonio Carlos Fernandes Pereira, Cláudia Leandro
Alves, Ruth Borges de Souza, Théo Isima Borges Vieira.
de Souza, Samuel Bernardo Silva.
24/02 - João Victor Inkis de Mattos Ramos, Sebastião
28/02 - Caroline Pires Horvath, Débora Reis Alves, Layr
Geraldo da Silva.
Cruz Delcorço, Maria das Dores Oliveira do Carmo, Oneide
25/02 - Anphiloﬁo Borges do Rego, Antonio Carlos de Souza, Francisca de Lima.
21/02 - Daniel Otero Schimidt, Maria Edna Cruz.

COMUNICADOS
- Em nossos cultos deste domingo, 10h45 e 18h, celebraremos ao Senhor com toda nossa gratidão! Ambos com
transmissão pelo canal YouTube da Líber.
- Com inscrição prévia pelo Aplicativo Líber, você pode participar de forma presencial do culto da manhã. Temos
feito conforme orientação: com limite de capacidade, distanciamento e todos os cuidados de higiene.
- Pelo aplicativo da Líber e pelo Whatsapp (11-94295-9392), você pode receber avisos sobre as atividades
ministeriais e como participar delas, sendo elas de forma presencial ou não.
Veja o que mais a Líber tem para você:
Culto de Oração – quartas, 19h – via YouTube

Escola Bíblica - domingos, 9h30 - via Zoom
Pré-Adolescentes - domingos, 10h45 - via Zoom
Encontro de Mulheres - terças, 20h - via Zoom
Mensageiras do Rei - sextas, 19h - via Zoom
Encontro da Juventude - sábado, 21/2, 19h30 - via YouTube
Ministério de Intercessão – diversos dias e horários da semana
PG Martinho Prado – segundas, 20h – via Zoom
PG Adolas - terças, 20h - via Zoom
PG Ipiranga – quartas, 20h30 – via Zoom
PG Consolação – quintas, 20h – via Zoom
PG Santana – sextas, 20h, via Zoom
PG Zona Leste - sextas, 21h - via Zoom
Ministério de Apoio Psicológico – agendamento prévio para atendimento online
Ministério de Ação Social – atendimento com agendamento prévio
Conecte-se com sua Igreja!

SIGA A LÍBER!
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.
@ibdaliberdade
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