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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

112 anos

CELEBREMOS O DIA DO PASTOR COM GRATIDÃO

O Dia do Pastor Batista é comemorado todo segundo domingo de junho. Trata-se de um momento muito 

especial, que devemos reservar para celebrarmos o cuidado e a confiança que Deus concedeu a cada escolhido 

Seu, para cuidar do rebanho, como pastor.  É o homem que, reconhecidamente, escolhido e ungido pelo Pai, 

está em Suas mãos para levar a mensagem e suprir o seu povo, apontando para a direção que deve seguir, ou 

seja, nas “veredas da justiça”.

Nada é mais acalentador do que receber e ouvir a instrução do pastor abalizado, como instrumento dos 

céus, para, no momento certo e propício, dar o recado que vem de Deus para as nossas vidas.

Por essas e outras dezenas de razões, devemos celebrar o Dia do Pastor com gratidão.

A gratidão dever ser o sentimento que norteia o povo de Deus em relação aos seus pastores, não apenas no 

dia escolhido para a comemoração, mas, sempre. É nossa obrigação sermos congratulatórios por um bem 

recebido. 

O versículo bíblico que introduz este texto é muito claro e enfático: “Lembrai dos vossos pastores”. 

Devemos trazer à mente sempre a lembrança de nossos pastores. O apóstolo Paulo também enfatiza a gratidão, 

ao escrever aos Colossenses 3.15 – “E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, 

domine em vossos corações e sede agradecidos”. 

Pastor Fausto, receba de toda a sua Liber, de seus líderes e, particularmente dos diáconos, que aqui 

represento, a nossa gratidão por sua vida ministerial, que tem sido rica e profícua, ao lado de sua esposa, 

Dione!

Também oramos gratos pelos demais pastores de nossa Igreja, para que o Senhor nosso Deus prolongue 

por muitos anos o ministério de cada um entre nós!

Dc. Dr. Gézio Medrado – presidente do Conselho Diaconal 



13/06 - Guenther Carlos Filho, Márcia Navogim Pego.

14/06 - Beatriz Tomaz Pereira Betti, Ismael Oliveira do 

Nascimento, Maria Ferreira da Silva, Marly Marques da 

Silva, Nilza De Biasi Camanho, Vanderclei Bezerra dos 

Anjos.

15/06 - João Manoel Pereira Neto, Mary Rocha Ribeiro, 

Miria Nogueira da Silva.

16/06 - Araci Pereira dos Santos, Lívia Borghetti Martins, 

Sônia Pekun.

17/06 - Aurora Santos Queiroz, Luiz José Comenale, 

Maurício Gamil Mina, Mirian C. Pimentel Silva, Paulo de 

Tarso Ferreira da Silva, Raquel Justino Fernandes, Ruth 

Christina Dermoni Pedersoli.

18/06 - Silvana Cristine Oliveira, Wanda Nazaré Gonçalves 

Palheta.

19/06 - Beatriz Oliveira Silva, Caio Barbosa dos Reis, 

Maria Elisabeth Gavioli Croitor, Michelle Tomas Pereira, 

Viviam Barreto.

20/06 - Eliza da Costa Silva, Ho Chui Tip. Humberto Pires 

das Graças.

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

Seguir a Jesus não é uma garantia de que estaremos livres das tempestades. No decorrer da vida, muitas 

dificuldades e crises se levantam diante de nós como verdadeiros vendavais. A sensação de que seremos tragados 

vez ou outra se instala em nossos corações, e, com isso, a dor e o medo nos envolvem em um sentimento de morte. 

Em momentos assim, nossas forças se esgotam, e toda luta parece se tornar inútil; nos vemos à mercê de um 

milagre.

De fato, ser discípulo de Jesus não impede que as tempestades se levantem, mas quando optamos por seguir 

os Seus passos, podemos contar com Sua presença em toda e qualquer dificuldade. Se as tempestades são 

inevitáveis, a presença de Jesus na embarcação das nossas vidas é a esperança de que sobreviveremos. Mesmo nas 

mais avassaladoras e terríveis crises, Jesus jamais nos abandonará. O Senhor, o nosso Pastor, nunca nos faltará.

Desde que o ser humano decidiu se voltar contra o seu Criador, o mundo se tornou um lugar perigoso e 

hostil. As ameaças e a hostilidade humana transformaram a calmaria do Jardim em uma realidade selvagem e 

impetuosa. Através da vida e obra de Jesus, o Criador invadiu a selvageria humana, e desde então vem apaziguando 

e transformando o nosso agitado mundo em um lugar de paz e harmonia.

Estamos no processo de redenção, mas, de vez em quando, poderemos nos deparar com fortes tempestades. 

Por isso, quando tudo o que nos restar for um grito de clamor ao nosso Deus: “Senhor, salve-nos! Vamos morrer!” 

[Mateus 8.25], que a certeza de que Ele nos ouvirá renove a esperança de que um dia voltaremos a experimentar a 

calmaria, que somente o Senhor pode nos proporcionar!
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COMUNICADO
VEJA O QUE A LÍBER TEM PARA VOCÊ:

Conecte-se com a sua Igreja

     ENCONTRO DE LÍDERES DA LIBER

Vem aí mais um encontro com toda a liderança da Líber. Você 

não pode ficar de fora: dia 23/6, às 15h (pelo Zoom). 

Programe-se para participar! Aguarde informações 

detalhadas.

NOTA DE FALECIMENTO

Comunicamos que partiu para estar com o Senhor nosso 

irmão Hélio Ricardo Silva, no último dia 08. Com nossos 

corações gratos a Deus por sua vida e pelo serviço realizado 

entre nós, como diácono e como líder do Ministério de 

Recepção. Á irmã Kátia, sua esposa, e à Ana Carolina, sua 

filha, nossa oração e nosso abraço fraterno.   

DESTAQUES DA SEMANA LÍBER

2ª feira

6h – Reunião de Oração da MCM

16h – Projeto MOVIMENTE - 

          Terceira Idade e LíberSaúde

3ª feira

20h – Encontro MCM

4ª feira

13h – Bazar do MAS (Rua Japurá)

5ª feira

20h – EBD - Escola Viva

Os links para os encontros virtuais, inclusive de 

nossos Pequenos Grupos, são enviados pelo 

whatsapp da Líber: 11-94295-9392.

FRENTE 
DE 

AÇÕES SOCIAIS

FRENTE 
DE 

AÇÕES SOCIAIS

L
Í
B
E
R

A
J
U
D
A
!

L
Í
B
E
R

A
J
U
D
A
!


