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MISSÕES ESTADUAIS - “PESCA PARA A VIDA”

Retornemos à divisa de Missões Estaduais para este ano, que se encontra em Lucas 5.4: “Tendo acabado
de falar, [Jesus] disse a Simão: "Vá para onde as águas são mais fundas", e a todos: "Lancem as redes para
a pesca".
No contexto maior conforme os versículos 1-11, ﬁca evidente que Jesus associou a pesca à
evangelização.
“O Mestre disse aos seus discípulos que se tornariam pescadores de pessoas. O Senhor orientou o local,
instruiu a maneira e proporcionou o milagre da grande pesca. O avanço do Evangelho vem acontecendo
exatamente desse mesmo jeito. E hoje cremos que Ele, o Cabeça da Igreja, nos ordena a ir mais adiante como
mensageiros das boas novas” (CBESP Campanha de Missões Estaduais 2021).
Damos as boas-vindas ao Pr. Adilson Ferreira dos Santos, membro de nossa igreja e Diretor Executivo
da CBESP. Ele ministrará a Palavra do Senhor no Culto da Manhã através de um vídeo disponibilizado às igrejas
batistas do nosso estado.
Observamos hoje também o Dia do Adolescente Batista!
Parabéns, queridos adolescentes da Líber. tendo à frente o Pastor Cesinha ao lado da irmã Vivi!
A eles dedicamos o Salmo 71.5: “Pois Tu és minha esperança, Senhor Deus; Tu és minha conﬁança desde
os dias da minha mocidade”.
Tenhamos todos 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.

Seu comprovante de oferta pode ser encaminhado
ao WhatsApp da Líber 11-94295-9392
ou para o e-mail contabil@libernet.org.br

56
%

40
%

Bradesco - ag. 0449-9 / cc. nº 18980-4
Itaú
- ag. 0349 / cc. nº 34122-2

75
%

Cheques Nominais à Igreja Batista da Liberdade
CNPJ: 43.198.514/0001-06

93
%

SUA OFERTA DE AMOR E GRATIDÃO

07/07/2021 14/07/2021 21/07/2021 28/07/2021

FÉ PARA UM NOVO MUNDO
"Damos, sempre, graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar,
recordando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da ﬁrmeza
da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo." (I Tessalonicenses 1.2-3)
A fé operosa é um elemento fundamental para uma espiritualidade sadia. A princípio, ela é racional,
centrada e focada, porém, muito além do discurso teológico ou da intelectualidade bíblica, a fé operosa no dia a dia
é transformada na prática daquilo em que se crê. Pois fé sem ação é algo inanimado, destituído de vida ou
espiritualmente morto.
O mundo em que vivemos clama pela expressão da fé operosa. No século XXI, temos uma avançada
ciência. Percebe-se, porém, uma grande carência de esperança, e, principalmente, que essa esperança alcance o
necessitado em suas vulnerabilidades. Isso só será possível através da fé posta em ação, pois ela cumprirá o
propósito de Jesus em nossas vidas, trazendo a restauração da ordem natural, redimindo, curando, alimentando e
viviﬁcando pessoas em um mundo escuro, frio e cético.
A fé operosa é um passo para a evolução humana; ela é a expressão da nova vida em Cristo que há dentro de
você. Somente pela operosidade da fé é que, como igreja de Jesus, traremos algo novo para este velho mundo.

Pr César Fontoura

ANIVERSARIANTES
01/08 - Alexsandro de Souza, Ana Paula D'Almeida Ramos 05/08 - Diva Kuchiner Andrade, Lilian Regina de Paula
Inkis, Eliete Gouveia da Silva, Mauricio José Conceição, Timóteo, Maria Laudeci Matias dos Santos, Pedro Alves dos
Rodolfo Grundmann Mendes, Sônia Regina das Neves Soares Santos de Jesus, Raphael Horvath Cianga.
Pinto, Viviane Araújo Lombardi.
02/08 - Suely Luiz dos Santos de Jesus.

06/08 - Gerusa da Silva Santos, Noemi Mara dos Santos
Passos.

03/08 - Dalila de Queiroz, Edna Ferreira da Cruz, Elza
Aparecida Bueno da Cunha, Giulia Caroline de Jesus Costa,
Ilidio Augusto Crespo Filho, João Vitor Nogueira da Silva, 07/08 - Bruna Fiori, João Iosif Slobodticov, Regina Célia Iso
Maria Benedita Vasconcelos Grandi, Marineide Souza de lsima Borges Vieira, Vera Lúcia Antunes Leite.
Oliveira, Rogério Fernandes do Nascimento.
04/08 - Anderson Fraiha Machado, John Edwin Mein, Letícia 08/08 - Fillippi Borrero, Johnny Aparecido Carvalho Silva
Barreto da Cunha.
Neves, Noeme Sousa de Moura.

COMUNICADO
VEJA O QUE A LÍBER TEM PARA VOCÊ:

CEIA DO SENHOR
No culto da noite deste domingo (online, 18h), celebraremos
a Ceia do Senhor. Se você for ao culto da manhã (presencial),
poderá retirar o kit para Ceia que estará á disposição no
saguão; também poderá preparar os elementos em sua casa,
para celebrarmos juntos, às 18h.
EBD – ESCOLA VIVA
A partir deste domingo, nossa EBD dará início a novo tema:
“Os 30 Anos que Mudaram o Mundo”. A aula inaugural,
hoje, 9h30, será ministrada pelo Pr Eli Fernandes.
É na Escola Bíblica que temos a oportunidade de estudar a
Bíblia de forma detida: às quintas, 20h, via Zoom, e aos
domingos, 9h30, com classe presencial e com transmissão
ao vivo.
Faça parte você também da nossa EBD!

DESTAQUES DA SEMANA LÍBER:
De Segunda a Sábado, tem um Pequeno Grupo
esperando por você. Peça o link pelo whatsapp da Líber
11-11-94295-9392.
2ª feira
6h – Reunião de Oração da MCM
19h – Projeto MOVIMENTE - Terceira Idade e LíberSaúde
3ª feira
20h – Encontro MCM
4ª feira
13h – Bazar do MAS (Rua Japurá)
19h – Culto de Oração
5ª feira
20h – EBD - Escola Viva
Domingo
9h30 – EBD – Escola Viva
10h45 – Culto presencial – com transmissão online
18h – Culto online

MAP – MINISTÉRIO DE APOIO PASICOLÓGICO
A equipe de psicólogos do MAP está pronta para atender
você! Faça contato pelo whatsApp da Liber, e receba as
informações e o encaminhamento para esse atendimento.
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