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IGREJA BATISTA DA LIBERDADE
Pr. Fausto Aguiar de Vasconcelos

Tema 2021: 
 “Compartilhemos Graça e Misericórdia”

Divisa - II João 1.3

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

 "Se não for o SENHOR o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é 

o SENHOR que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e 

dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O SENHOR concede o sono àqueles a 

quem ele ama.Os filhos são herança do SENHOR, uma recompensa que ele dá. Como flechas 

nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a 

sua aljava cheia deles! Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal." (Sl 

127)

 Deus abençoe  nossas FAMÍLIAS - FELIZ DIA DAS MÃES!!!

 Um abraço do seu, 

 Pastor Fausto

112 anos
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09/05 - Beatriz Cerqueira Krieger, Sueli Aparecida Aranha 
Lopes, Tertuliano Morais Caluvi Hiva.

10/05 - Israel Moreira de Azevedo, Jefferson Rosendo Frade, 
Lidiane Ezequiel Tavares.

11/05 - Daniel Diogo Martins, Elias Barbosa Amorim, Ieda 
Soares de Souza Ribeiro, Lia Cristina Muri Andrade Costa 
Lopes, Luiz Henrique Silva Furtado. 

12/05 - Renata Cristina Santos Veiga Cambetas, Rosemary 
Aparecida Coletti, Urbânio Oliveira do Nascimento, 
Wladimir Contrera Salles. 

13/05 - Adolpho de Souza Favaro, Hélio de Lima Senna, 
Marta Oliveira Flores,   Pietra Regina Carneiro Cerrato.

14/05 - Adonias Freire de Oliveira, Daniel Martins, Maria 
Helena Candido Santana.

15/05 - Erick Martins Vieira Saarepere, Hellen Ramiro de 
Araújo, Pamela Domingas dos Santos Bélo, Paulo Urbano 
Santana, Roberta Bento de Oliveira Lima.

16/05 - Cássia Angélica Moreira de Lima, Patrícia Cristina 
Chagas Vilela, Rafael Guarany de Souza. 

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

 Enfrentar uma crise é sempre um desafio. Quando nos vemos diante das dificuldades, muitas vezes 

ficamos estagnados e sem reação, na expectativa de que o “temporal” cesse de alguma forma ou que a situação 

não se agrave ainda mais. Os que estão de fora, tentando nos tirar da inércia, afirmam que “toda crise é também 

uma oportunidade”, mas a verdade é que, quando nos encontramos no “olho do furacão”, saber o que fazer 

geralmente é algo que está distante da nossa capacidade cognitiva.

Circunstâncias adversas fazem parte da caminhada humana, e, por essa razão, compreender que apesar das 

adversidades Deus continua presente, nos amando e nos abençoando, é fundamental para que enfrentemos as crises 

que se colocam diante de nós. Não é exagero afirmar que nos momentos mais difíceis tudo o que nos resta é a 

oração. No entanto, se ainda temos a possibilidade de nos conectarmos com Deus, podemos ter a certeza de que 

seremos capazes de passar pelas provações e aflições, sem que a esperança nos seja tirada.

A oração em meio à aflição e à ansiedade nos traz paz e harmonia; Cristo assume o centro das nossas vidas, e 

as dores e preocupações podem ser tratadas a partir de um relacionamento profundo e pessoal com o Espírito Santo, 

que se manifesta em nós. Nesse sentido, experimentamos a cura, o consolo e a alegria que somente a presença de 

Deus pode proporcionar.

Se é certo que enfrentaremos crises, que jamais nos esqueçamos de que a boa mão do Senhor estará sempre 

sobre nós. Não será possível evitar a dor, o choro e o lamento, mas a presença de Jesus irá manter a chama da 

esperança acesa, nos confortando com a certeza de que um dia o próprio Deus enxugará toda lágrima dos nossos 

olhos.

“CRISE”

ANIVERSARIANTES
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Pr João Haroldo Bertrand

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

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

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

VEJA O QUE A LÍBER TEM PARA VOCÊ:

Conecte-se com a sua Igreja

SIGA A LÍBER!
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