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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

REENCONTROS
 Chegamos ao INTERLIBER!

 Na caminhada até aqui, 40 dias de reflexão na Palavra de Deus e de Oração.

 O Pr. João Haroldo Bertrand, que coordena o Ministério  de Jovens, nos desafia abaixo a aproveitarmos 
este momento para um reencontro com o Senhor.

 “A vida é feita de reencontros, porque os desencontros estão sempre acontecendo. Vez ou outra, em razão 
dos nossos pecados, nos desencontramos de Deus, e então retomamos o caminho rumo ao reencontro, certos de 
que o Senhor sempre estará a nossa espera, com os braços abertos, pronto para nos abraçar e, assim, demonstrar, 
por Seu amor, que todos os nossos pecados foram perdoados.

 Mesmo depois de tantos desencontros, sempre será possível o reencontro com o Criador. Isso porque Ele 
permanece fiel à aliança que fez conosco através do sangue de Jesus. Graças à fidelidade do Senhor, se 
confessamos os nossos pecados, somos perdoados e purificados de toda injustiça. A confissão nos leva ao 
reencontro profundo e genuíno com Deus e com a Sua justiça.

 Se ansiamos reencontrar o Senhor, precisamos viver de acordo com esse anseio. Buscar o Reino de Deus e 
a justiça deverá ser sempre o estilo de vida pelo qual optamos por viver. Os valores e princípios do Reino, a 
integridade e a fidelidade propostas por Jesus, e o amor e a generosidade que aprendemos com o Senhor são as 
marcas de todo aquele que busca se reencontrar com Deus.

 O reencontro com o Senhor sempre transformará o nosso olhar. Depois de vivenciarmos uma experiência 
com Deus, nossa cosmovisão é alterada, e passamos a enxergar o mundo através das lentes do Evangelho do 
Reino. A compaixão e a misericórdia nos revelam que a criação caminha para sua redenção. Um olhar 
transformado pelo reencontro com Deus enche a nossa vida de luz e traz um novo sentido para nossa existência.

 Se os desencontros com Deus são inevitáveis, a esperança de que sempre O reencontraremos deve 
permanecer viva em nossos corações. O Senhor é o lugar seguro, onde encontramos a restauração e a vida, 
acessível a todo aquele que se aproxima através de Jesus. Por que, então, não O reencontrar hoje? ”

 Que assim seja, Senhor!

 Bem-vindo aos nossos preletores e aos nossos participantes!

 Nossa gratidão a quantos planejaram e estão liderando este INITERLIBER!

 Tenhamos todos um ABENCOADO DIA DO SENHOR!

 Um grande abraço do seu 

 Pastor Fausto



SALVAÇÃO

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
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SIGA A LÍBER!

“Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que 
ninguém se glorie; Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou 

para que andássemos nelas”.  (Efésios 2:8-10)
 
 Foi por amor que Deus, rico em misericórdia, não poupou o seu próprio filho Jesus Cristo para nos dar vida. O mesmo 
Deus, poderoso, que disse “Haja luz”, nos chama pelo nome e nos leva a conhecê-lo e a experimentar esse amor que é capaz de 
libertar e salvar.

 Pela graça somos salvos; favor imerecido de Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos, mas, por causa do Seu 
grande amor, fomos alcançados.
 
 Se Deus fosse usar da justiça para conosco, o que verdadeiramente merecíamos, todos nós estaríamos perdidos ao 
tormento eterno. Mas, ao invés da condenação, Ele aponta para um ato de misericórdia, e age para oferecer perdão e salvação.

 Somos a obra mais bonita que o Senhor fez, e Ele nos criou para que praticássemos boas obras. Tomemos cuidado para 
não confiarmos em nossas boas ações, creditando um mérito a nós mesmos, pois a nossa natureza humana é pecaminosa. 
Nossas obras são consequência da graça, foram preparadas por Deus e agimos como Seu instrumento. Tudo que há de bom 
vem do Pai, inclusive a fé, que nos leva a crer na salvação, nos foi dada como presente de Deus.

 Temos a verdadeira salvação somente em Jesus Cristo, fruto do amor gracioso do nosso Deus. Porque Ele nos amou 
primeiro e nos olhou com graça e benignidade; fomos alcançados, e esse amor salvador será visto e percebido eternamente, 
pois venceu a morte, pelo poder da ressurreição do Filho amado, Jesus!

Sejamos gratos pela salvação!  
                    Taynara Santos Bertolozo
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LIBER - FALE CONOSCO 11-3293-2400      Whatsapp - 11-94295-9392(

COMUNICADO

VEJA O QUE A LÍBER TEM PARA VOCÊ:

faleconosco@libernet.org.br*

INTER LIBER 2021 
Desde a noite de 6ª feira, acontecem em 
nossa igreja os encontros do INTER 
LIBER, presencial e com transmissão 
pelo canal YouTube da Líber. No culto 
desta  manhã,  o encerramento do 
congresso.

MÊS DE MISSÕES NACIONAIS

Continuamos em campanha de Missões Nacionais. Você 
pode participar, orando e contribuindo. 

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 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 (presencial e online)

10h45 – Culto presencial – com transmissão online
18h – Culto online

LIBER ACOLHE
Semanalmente, a equipe do Líber Acolhe tem se 
reunido, preparando lanches e fazendo a distribuição 
nas noites de segunda-feira, na região da Praça da Sé, 
àqueles que vivem em situação de rua. Que esse 
trabalho frutifique, para glória de Deus!

Domingo que vem, no 
c u l t o  d a  n o i t e , 
celebraremos a Ceia do 
Senhor.  Prepare os 
elementos em sua casa 
para  par t ic iparmos 
juntos.

CEIA DO SENHOR
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