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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

“ ” VAMOS FALAR SOBRE ADOLESCÊNCIA?

 “Falar sobre adolescência, para muitos de nós, é relembrar de histórias de um tempo em que vivemos as 

emoções desse universo; para outros é pensar nos dilemas atuais sobre os quais precisamos conversar. Contudo, 

existe um público que também quer falar sobre adolescência, pois está vivendo exatamente essa faze em sua vida, 

descobrindo muitas novidades e passando por grandes transformações.

 Entendo a adolescência como um universo à parte, uma fase de transição entre a infância e a vida adulta. 

Trata-se de um ciclo da vida em que a pessoa passa por grandes transformações: no pensamento (filosóficas), 

psicológicas, biológicas e sociais, entre outras tantas.  Porém, acredito em um tema chave sobre o qual refletir 

para nortear toda a conversa sobre adolescência é identidade. Justifico: o adolescente, em sua construção 

pessoal, necessita ter convicção de quem ele é. 

 Tudo em nossa vida começa em Deus e em quem Ele é. Correlacionado ao tema da identidade, lembro-me 

do relato bíblico da história de Jacó, principalmente no momento quando se encontrava sozinho e perdido em si, 

sem ter nenhuma certeza sobre o seu futuro. Então Deus aparece a ele em visão, e naquele momento se revela a 

Jacó, dizendo: "Eu sou o SENHOR, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, 

eu ta darei, a ti e à tua descendência." (Gênesis 28.13).

 Conhecer a Deus faz todo o sentido para toda a nossa vida. Saber que Ele é o Deus de nossos pais é muito 

bom, porém, apropriar-se dessa verdade em nossa própria vida é ainda mais importante! Em outras palavras, que 

Deus seja o meu Deus; essa identificação faz toda a diferença na construção da identidade de um adolescente. 

 É certo que o adolescente passa por muitos dilemas, e isso é muito normal. O apoio da família é algo 

extremamente importante e o apoio espiritual da igreja também é fundamental para que, não apenas tenhamos 

adolescentes normais, mas que eles tenham experiências sobrenaturais com Deus, e assim tenham a convicção de 

sua identidade formada em Cristo Jesus, o seu Deus.”

 Que ótimo que o Pr. César Fontoura, coordenador do nosso AdolasLiber, nos desafiou acima com uma 

reflexão tão apropriada sobre a Adolescência! Valeu, Pr. César! 
 
 Neste domingo, a Palavra do Senhor nos será ministrada, no Culto da Manhã, pelo Pr. Nelson da Silva 

Filho; ele e a esposa, diaconisa Ivone, são membros da Líber e missionários da Junta de Missões Nacionais junto à 

CBESP. O Culto da Noite será dirigido pelo AdolasLiber, quando pregará o Pr. César Fontoura. 

 Deus nos agracie com um ABENÇOADO DIA DO SENHOR!

 Um forte abraço do seu
 
 Pastor Fausto



PASTORES E POETAS

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!

Certa vez, ouvi de um pastor muito experiente que o mundo sempre vai precisar de pastores e poetas. A 
excelência do episcopado repousa no fato de que a humanidade, perdida e corrompida em seus pecados, caminha, 
na história, aflita e desamparada, como ovelhas que não possuem um pastor. Desse modo, as pastorais exercidas por 
homens e mulheres de Deus, que foram agraciados com esse dom do Espírito Santo, consolam e instruem pessoas, 
colaborando com Jesus Cristo, o Supremo Pastor.

Assim como os pastores, os poetas também são necessários no desenvolvimento e na caminhada dos seres 
humanos na história. Em sua sensibilidade, poetas transformam palavras em vivências, e, através de seus verbetes, 
proporcionam experiências com o que há de belo e excelente na criação. O poeta tem a capacidade de criar algo 
novo através de suas produções artísticas, inspirando, confortando e sensibilizando pessoas através da sua arte.

A poesia extrapola a função de transmitir um conteúdo, já que através de palavras, sons e silêncio, 
proporciona uma experiência de vida, capaz de transformar e gerar ânimo àqueles que são alcançados por ela. 
Alguns livros da Bíblia são poéticos em seu gênero literário, mas não seria um contrassenso afirmar que toda 
Escritura é também uma poesia inspirada pelo Espírito de Deus. Essa compreensão nos leva a entender que a 
Palavra de Deus, além de transmitir conteúdo histórico, filosófico e teológico, é capaz de transformar, consolar e 
exortar.

A minha oração é para que o Senhor levante entre nós pastores e pastoras que, com todo amor, cuidem do 
rebanho de Jesus. Também oro para que os poetas que estão entre nós se manifestem através da sua arte, para que, 
assim, as suas palavras harmonizadas de maneira profética proporcionem vida e unção em nosso meio.

Pr. João Haroldo Bertrand

http://contabil@libernet.org.br
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COMUNICADOS
PROCESSO DE ELEIÇÃO DA NOVA 

DIRETORIA DA LIBER

 Conforme orienta nosso Estatuto, estamos 
iniciando o processo de eleição da Diretoria da 
Igreja para o biênio 2022/2023.
 Desde já, coloquemo-nos em oração pelo 
discernimento do Espírito Santo em nossa mente 
e em nosso coração.
 Como primeira iniciativa, os membros da 
igreja poderão encaminhar ao Gabinete Pastoral, 
até a próxima 4ª feira, dia 27, sugestão de 
nomes para a composição da Comissão de 
Indicação, a quem caberá recomendar à igreja os 
nomes para a próxima Diretoria.
 A sugestão de nomes para a Comissão de 
Indicação poderá ser encaminhada via e-mail: 
secliber@libernet.org.br,  via WhatsApp: 11-94295-
9392 ou por telefone: 11-3293-2400 (falando no 
gabinete pastoral).
 A C o m i s s ã o  d e  I n d i c a ç ã o  s e r á 
homologada pela Igreja, mediante recomendação 
do Gabinete Pastoral. Para tanto:
 Os membros da igreja estão convocados 
para Assembleia Geral , no Culto da Manhã do 
último domingo deste mês, dia 31, em 1ª 
Convocação às 10h45min, com o quórum de 
1/3 da membresia; e em 2ª Convocação 30 
minutos depois, com qualquer número de 
membros da igreja.

Pr. Fausto Aguiar de Vasconcelos 
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