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28 de fevereiro de 2021 - ANO LIII - nº 09

IGREJA BATISTA DA LIBERDADE
Pr. Fausto Aguiar de Vasconcelos

Tema 2021: 
 “Compartilhemos Graça e Misericórdia”

Divisa - II João 1.3

 A narrativa completa está registrada em 2 Reis 6.24 – 7.20.

 O cerco implacável imposto por Ben-Hadade, rei da Síria, gerou uma fome sem precedentes na cidade 

de Samaria, capital do Reino de Israel. O comércio, por assim dizer, estava em confusão. Os samaritanos, 

desesperados diante da calamidade, já estavam tomando medidas extremas, como foi o caso daquelas duas 

mulheres que acertaram alimentar-se dos próprios filhos. O rei Jeorão de Israel anunciou que queria a cabeça 

do profeta Eliseu. Em suma: uma confusão trágica e generalizada em Israel!
 
 Assolados pela fome, quatro leprosos chegaram ao arraial dos sírios. Para surpresa deles, não havia 

uma viva alma, como se diz. Aqueles leprosos puderam se alimentar fartamente e ainda tiveram acesso a 

inúmeras peças de roupa. 
Exatamente nesse contexto histórico a passagem bíblica menciona uma atitude extraordinária da parte deles.

 É o que lemos em 2 Reis 7.8-11: 
 “Tendo chegado às imediações do acampamento os leprosos entraram numa das tendas. Comeram e 

beberam; pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra 

tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: "Não estamos 

agindo certo. Este é um dia de boas notícias, e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, 

seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei". Então foram e chamaram as 

sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: "Entramos no acampamento arameu, e não vimos nem 

ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados, e tendas abandonadas". As sentinelas da 

porta proclamaram a notícia, e ela foi anunciada dentro do palácio”.
Aqueles quatro leprosos transformaram sua gratidão em ação. Ação de proclamação das boas-novas ao rei e 

a toda a nação!

 Que exemplo notável para cada um de nós!

 Em 1 Pedro 2.9-10 lemos: “Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo 

exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa 

luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus; não haviam recebido misericórdia, mas 

agora a receberam”.

 Cumpramos nossa missão!

 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

“Gratidão transformada em Ação!”



28/02 - Caroline Pires Horvath, Débora Reis Alves, Layr 
Cruz Delcorço, Maria das Dores Oliveira do Carmo, 
Oneide Francisca de Lima. 

01/03 - Ana Cláudia de Andrade, Cesar Oswaldo 
Esaisquelhes Lopes de Carvalho, Júlio César Monteiro 
Rossignolli, Marcos Dias Ribeiro, Monica Kubo 
Campanha, Olegário Ribeiro Rodrigues, Rubens 
Francisco Santana Junior, Sueli Cavalcante Pinto Santos. 

02/03 - Gabriela Nunes de Mesquita, Gisele Corrêa da 
Cruz, Helga Regina Korber do Rego, Noadias Batista dos 
Santos. 

03/03 - Adésia de Jesus Carvalho, Elisabete Gomes da 
Silva, Francisco Carlos Rissato, Júlia Moreira Caldas, 
Marly Caruso Teixeira, Zilda Gusmão Carneiro. 

05/03 - Pedro Henrique Moreira Alves.

06/03 - Carolina Alves da Silva Epifanio, Elzeny Pereira 
Correa. 

07/03 - Pedro José Oliveira

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

"Venham! Bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor, vocês, que servem de noite na casa do Senhor. Levantem 
as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor!" [Salmo 134.1-2]

 O salmo 134 é o último cântico de peregrinação. Um hino que era cantado enquanto o povo peregrinava rumo a 
Jerusalém, e que, ao mesmo tempo, servia de conforto para aqueles que viajavam no clima escaldante do deserto; também 
funcionava como uma convocatória ao povo para que, quando estivessem reunidos em Jerusalém, levantassem as mãos e a 
uma voz anunciassem a bondade do Senhor.

 Quando a Igreja de Jesus está reunida em culto público, esse momento deve ser marcado por expressões de louvor que 
anunciam os atributos de Deus. Em nossos ajuntamentos, levantamos as mãos e bendizemos o Senhor, prestando a Ele o culto 
que lhe é devido. Cantamos e anunciamos a bondade e o amor do Senhor, e, com o levantar das nossas mãos, expressamos a 
nossa total rendição ao Deus das nossas vidas.

 É importante compreendermos que Deus jamais necessitou ou necessitará do nosso louvor. Não bendizemos ao 
Senhor para lhe suprir em uma possível carência. O nosso Deus não é carente de nada. Ele é perfeito e completo. O nosso 
louvor deve ser fruto de uma vida de adoração. Louvamos a Deus porque o estilo de vida que passamos a viver quando Lhe 
entregamos a nossa vida nos leva ao louvor.

 Atender a convocação do salmista e dos peregrinos que viajavam até Jerusalém não é apenas praticar um ato isolado 
em um momento litúrgico. Somos convocados a expressar, em nossos encontros, a realidade da vida que temos 
experimentado no cotidiano. Levantamos as nossas mãos porque antes nos rendemos ao nosso Deus. Bendizemos o Senhor 
porque a sua bondade se tornou o nosso modus vivendi. "Venham! Bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor. 
Levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor!"

  Mais detalhes no site   www.libernet.org.br 

com seu login  e senha.

“BENDIGAM O SENHOR”

ANIVERSARIANTES
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Pr João Haroldo Bertrand

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


LIBER - FALE CONOSCO 11-3293-2400      Whatsapp - 11-94295-9392 faleconosco@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.

@ibdaliberdade @ibdaliberdade

facebook.com/ibdaliberdade SPOTIFY:Igreja Batista da Liberdade

SIGA A LÍBER!

COMUNICADO
O Ministério de Ação Social tem atendido às quartas-feiras, no 4ºss; também com o bazar, 
de 13h a 16h, sempre às quartas.

Veja o que a Líber tem para você:

Cultos dominicais - 10h45 e 18h - via YouTube

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, 06/3, 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.

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. 

Conecte-se com a sua igreja!
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