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Na realidade, nada a acrescentar. O pôster acima diz tudo!
Conforme ouvimos anteontem através do Pastor Fernando Brandão, diretor-executivo da Junta de Missões
Nacionais e orador do Culto de Gratidão do nosso 112º Aniversário, a ORAÇÃO PELA FAMÍLIA DURANTE
ESTES 31 DIAS será o foco dos Batistas Brasileiros neste mês de maio.
De modo especial, ORAÇÃO POR NOSSOS FILHOS, consoante o Salmo 127.3: “Herança do Senhor
são os ﬁlhos; o fruto do ventre, seu galardão”.
Deus nos agracie hoje com um abençoado Dia do Senhor!
Um forte 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.

SUA OFERTA DE AMOR E GRATIDÃO

Seu comprovante de oferta pode ser encaminhado
ao WhatsApp da Líber 11-94295-9392
ou para o e-mail contabil@libernet.org.br
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“JUNTOS” - (parte 3)
“... sabei que o vosso pecado vos há de achar” [Números 32.23]
Quando o povo de Israel estava prestes a conquistar a terra prometida, as tribos de Rúben e Gade cogitaram
se estabelecer a leste do rio Jordão, na terra de Gileade, e, assim, abandonar as batalhas que o povo iria enfrentar ao
atravessar o rio. Moisés se posicionou ﬁrmemente contra essa atitude, aﬁrmando que, se os homens das tribos de
Rúben e Gade não acompanhassem os seus compatriotas em batalha, estariam cometendo o mesmo erro de seus
antepassados.
A unidade enseja a existência de interesse e compromisso entre aqueles que constituem um povo. À medida
que o comprometimento com o coletivo cresce, a união da comunidade se fortalece. Por isso, a vitória ou a derrota
de um membro deve também ser compartilhada com todos, e, juntos, experimenta-se o sentimento de persistência
até que todos alcancem a vitória.
Diante do argumento de Moisés, as tribos de Rúben e Gade decidiram que, mesmo optando pelas terras de
Gileade, iriam atravessar o Jordão e lutar com todo o povo pelas terras que ainda deveriam ser conquistadas. Então,
Moisés voltou a alertar que se eles não cumprissem esse acordo estariam pecando contra o Senhor, e o pecado deles
os acharia.
A unidade baseada no interesse e no compromisso com o próximo deve ser a marca da Igreja de Cristo.
Contudo, a união do povo de Deus é também uma forma de proteger o cristão do pecado que insiste em nos
perseguir. Quando optamos por uma caminhada solitária, nos tornamos vulneráveis ao pecado, e a possibilidade de
que ele imprima a sua inﬂuência em nossa vida, perturbando a nossa consciência e paralisando a nossa capacidade
de fazer o bem, pode se transformar em uma triste realidade.
A nossa união, além de ser algo boa e agradável, também funciona com proteção contra o pecado que nos
persegue. Que a empatia e o interesse pelo outro, o amor que fortalece as nossas relações e a unidade do Espírito
Santo nos levem a caminhar pela vida livres do pecado, conscientes de que juntos sempre seremos mais fortes.
Pr João Haroldo Bertrand

ANIVERSARIANTES
02/05 - Keila Duarte do Nascimento Santos, Letícia 05/05 - Demetrio Aniello Lettieri, Eliane de Lima
Carvalho Andrade, Maria Cândida Barreto Basso, Coutinho, Ivone Portella Miguel da Silva, Marta Batista
Nelson Teixeira, Rodrigo Molena Silva, Samuel de Ferreira, Tânia Regina Palomero.
Andrade.
06/05 - Márcio Joaquim Moreira, Telmo B. de Souza.
03/05 - Albair Ruth Soares Silva, Amauri Drachenberg, 07/05 - Apolinário da Silva, Aullan de Oliveira Leite,
Artur Gomes Cavalheiro, Joel Sousa Cardoso, Maíra Daniel Dourado e Silva, Selma de Moraes Ribeiro e
Silva.
Ladeia Rodrigues Curti, Yolanda Leite.
08/05 - Evelyn de Almeida Carmo.
04/05 - Fausto Aguiar de Vasconcelos, Marineide
09/05 - Beatriz Cerqueira Krieger, Sueli Aparecida
Correia de Souza.
Aranha Lopes, Tertuliano Morais Caluvi Hiva.

COMUNICADO
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 / quintas, 20h - via
Zoom
Pré-Adolescentes - domingos, 9h30 - via Zoom
Encontro de Mulheres - terças, 20h - via Zoom
Mensageiras do Rei - sextas, 19h - via Zoom
Encontro da Juventude – 1º e 3º sábados do mês via YouTube
Neste domingo, em ambos os cultos, vamos celebrar
juntos a CEIA DO SENHOR. Como ﬁzemos no mês
passado, nos reuniremos na sala Zoom para participar
desse momento de comunhão.
ENCONTRO DE CASAIS
Próxima 6ª feira, dia 07, às 20h30, teremos mais um
encontro de casais da Liber, na sequência do tema
FAMÍLIAS DA BÍBLIA. Informações detalhadas serão
enviadas pelo whatsApp: 11-94295-9392.

SIGA A LÍBER!

PG Martinho Prado – segundas, 20h – via Zoom
PG Adolas - terças, 20h - via Zoom
PG Bela Vista 1 – quartas, 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
PG Cambuci – sábados, 19h – via Zoom
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