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SESQUICENTENÁRIO BATISTA NO BRASIL
1871 - 2021

“Lá se vai aquele distante Dia do Senhor - 10 de setembro de 1871 – quando 29 irmãos e irmãs em Cristo se
constituíram a igreja batista em Santa Bárbara d'Oeste, SP.
Estamos, pois, celebrando o Sesquicentenário daquela que a História registrou como a primeira igreja
batista em solo brasileiro.
Que vislumbres do futuro dominavam o coração daqueles pioneiros?
Nossa humanidade simplesmente impede que eles, ontem, e nós, hoje, cheguemos a uma resposta.
Como, então, explicar a multiplicação daquela data em 150 anos?
Toda essa trajetória abençoada repousa sobre a convicção inabalável de que a Palavra de Deus é nossa
única regra de fé e prática, como também na ﬁdelidade aos princípios e doutrinas historicamente defendidos pelos
Batistas e concisamente exarados na Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira: o conceito de
Igreja como sendo uma comunidade local democrática e autônoma, formada de pessoas regeneradas e
biblicamente batizadas; a separação entre Igreja e Estado; a absoluta liberdade de consciência; a
responsabilidade individual diante de Deus; e a autenticidade e apostolicidade da igreja.
Claro está, portanto, que o dia 10 de setembro de 1871, mais do que sinalizar a organização da igreja
batista em Santa Bárbara d'Oeste, crava na História o início do Movimento Batista em nossa pátria!
Com renovada gratidão a Deus pelos Seus atos poderosos no passado e expectativa dos Seus atos
poderosos até o retorno do Senhor Jesus, unimo-nos aos Filhos de Corá na convocação que conclui o Salmo
48.12-14:
“Andem em volta de Sião, rodeiem-na toda, contém as suas torres; notem bem as suas muralhas, observem
os seus palácios, para que possam contar às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo o
sempre; ele será o nosso guia até a morte”
Soli Deo Gloria!”
Por gentil solicitação da CBESP, escrevi o texto acima, publicado no Presente Diário Especial 150
anos dos Batistas no Brasil, em parceria entre a Rádio Trans Mundial e a Convenção Batista do Estado de São
Paulo.
Parabéns, Batistas do Brasil! Louvado seja o Senhor!
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.

PEREGRINAÇÃO
"Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles".
(Lucas 24.15)
Esse relato dos discípulos no caminho de Emaús é narrado em detalhes somente por Lucas; é mencionado,
também, por Marcos. Não sabemos exatamente por que esses dois iam para aquele povoado, talvez morassem lá. No
caminho, tratavam dos últimos acontecimentos relativos a Jesus.
Uma caminhada diária, corriqueira, que podemos trazer para nós também hoje. Caminhamos em nosso dia a
dia tratando de questões rotineiras, fatos novos, marcantes ou não, sobre como caminha a vida, certos de que
esperamos algo maior. Nossa grande caminhada, que chamo aqui de peregrinação, é a caminho da Pátria Celestial e
da Eternidade.
Os percalços que nos acompanham no dia a dia, por vezes, tentam nos tirar da visão da temporalidade da
vida aqui e perder a visão da peregrinação. Muitas vezes agimos como os dois discípulos no caminho de Emaús: não
percebemos a presença de Jesus no cotidiano da vida, e, assim, perdemos a oportunidade de desfrutar mais da Sua
presença. Tardiamente também poderemos dizer como eles: “não nos ardia o coração pelo caminho enquanto
(Jesus) estava conosco? (v. 32).
Tenhamos olhos abertos para perceber Jesus em nossa caminhada e peregrinação, para que não tenhamos
tardiamente nossos “olhos abertos” (v. 31).
Donizetti M. Rosado

SIGA A LÍBER!

SUA OFERTA DE AMOR E GRATIDÃO
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
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COMUNICADO
VEJA O QUE A LÍBER TEM PARA VOCÊ:

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

DESTAQUES DA SEMANA LÍBER:
De segunda a sábado, tem um Pequeno Grupo esperando
por você. Peça o link zoom pelo
Whats da Líber: 11-94295-9392.
2ª feira
6h – Reunião de Oração da MCM
19h – Projeto MOVIMENTE - Terceira Idade e LiberSaúde
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 (presencial e online)
10h45 – Culto presencial – com transmissão online
18h – Culto online

INTER LÍBER 2021
Programe-se para o INTER LÍBER – de 24 a 26 de setembro.
Diariamente, os textos devocionais são postados no APP da
Líber, para que você reﬂita e participe desses 40 dias de
oração que antecedem o evento.

DIA 25 de SETEMBRO, NA LÍBER,
MAIS UM FASHION DAY KIDS – desﬁle e bazar.
Realização do LíberJr.
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