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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

 Hoje é dia de festa para nós da Líber!
 Pela primeira vez desde o início da pandemia, em março do ano passado, celebraremos a Ordenança do 
Batismo no Culto da Manhã.
 Nossos batismos serão realizados pelo Pastor César Fontoura; por sinal, seus primeiros batismos como 
pastor!
 Conosco estará a Primeira Igreja Batista Hispânica, liderada pelo Pastor Ramón Calderón Choque, que 
realizará os batismos de nossa igreja-filha, que tivemos o privilégio de organizar no dia 24 de outubro de 2010. 
 Bem-vindos, querido Pr. Ramón e queridos irmãos!
 Leiamos com atenção a resposta à pergunta “O que quer dizer ser batizado?” 

 “É 'ser mergulhado em', ou seja, estar dentro de alguma coisa. Nós podemos estar mergulhados no ar 
que existe em uma sala, por exemplo, ou em qualquer outro ambiente.

 O batismo nas águas simboliza a morte e ressurreição espiritual do homem baseada na obra da cruz, e é 
um testemunho público da nossa fé Nele.

 A partir do momento em que estamos mergulhados em Cristo, passamos a viver em novidade de vida, 
como diz  “De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte; para que, como Romanos 6:4
Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de 
vida.” (trechos da reflexão publicada no blog Academia da Fé, maio 1, 2021).

 Cada um de nós, discípulos do Senhor Jesus, vivendo em novidade de vida!

 Tenhamos todos um abençoado Dia do Senhor!
 Um forte abraço do seu 
 Pastor Fausto



EBENEZER

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

Logo após a vitória do povo de Israel sobre os filisteus, numa batalha na cidade de Mispá, o profeta Samuel, 
que naquela ocasião liderava o povo como um Juiz, ergueu uma pedra e fez daquela rocha um memorial, para que 
sempre se lembrassem que até aquele momento o Senhor os ajudara. Samuel deu àquela pedra o nome de Ebenézer, 
que significa “pedra de ajuda” [I Samuel 7.2-17].

Com esse ato, o profeta e Juiz fez questão de reconhecer diante de todo o povo que aquela vitória, e todas as 
outras que os levaram até aquele momento, somente aconteceram graças à ajuda do Senhor. No relato bíblico, temos 
informação que depois desse dia Samuel continuou como Juiz de Israel durante todos os dias de sua vida, e que a 
mão do Senhor esteve continuamente a seu favor.

É interessante observar no texto bíblico que no momento em que os filisteus avançaram contra o 
acampamento de Israel, os israelitas ficaram muito assustados, e imploraram a Samuel para que ele não parasse de 
clamar e interceder diante de Deus em favor do povo [I Samuel 7.7-8]. O profeta e juiz suplicou ao Senhor em favor 
de Israel, e o Senhor o atendeu, livrando o seu povo das mãos dos filisteus, concedendo a vitória naquela batalha.

Ao fim do conflito contra os filisteus, Samuel ergueu um memorial, porque reconheceu que a vitória 
pertencia ao Senhor. A ajuda de Deus foi fundamental para que o povo de Israel experimentasse aquela vitória e 
finalmente ficasse livre da ameaça filisteia. O memorial erguido por Samuel serviria para que o povo jamais se 
esquecesse que o Senhor é a Pedra de Ajuda capaz de levar Israel a caminhar em vitória.

Em tempos de lutas e conflitos, é necessário que se levantem homens e mulheres como o profeta Samuel, 
para clamar ao Senhor, erguendo a voz profética em meio a um mundo corrompido pela maldade. Que a nossa voz se 
levante em clamor e súplicas diante das batalhas da vida, certos de que o Senhor, o nosso Ebenézer, sempre estará 
conosco, e de que, ao final, ergueremos os nossos memoriais, afirmando que até aqui o Senhor nos ajudou!

                                                                                                                                           Pr. João Haroldo Bertrand
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SIGA A LÍBER!

http://contabil@libernet.org.br


     Whatsapp - 11-94295-9392

COMUNICADOS

faleconosco@libernet.org.br*

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

3ª feira
20h – Encontro MCM

4ª feira
13h – Bazar do MAS (Rua Japurá)

19h – Culto de Oração
5ª feira

20h – EBD - Escola Viva (online)
Domingo

9h30 – EBD – Escola Viva (presencial e online)
10h45 – Culto presencial – com transmissão online

18h – Culto presencial - com transmissão online

VEJA O QUE A LÍBER TEM PARA VOCÊ:

DESTAQUES DA SEMANA LIBER

CELEBRAÇÃO DE BATISMOS

Com muita alegria, receberemos hoje novos irmãos, no culto 

da manhã, através do Batismo. Graças a Deus por vidas que 

renascem para uma nova caminhada ao lado do Senhor 

Jesus! E estará conosco, participando da alegria de batizar 

novos irmãos, a PIB Hispânica, nossa igreja filha, sob 

liderança do Pr Ramón Calderón Choque. Damos as boas-

vindas ao Pr Ramón e aos nossos queridos irmãos da PIBH!

EBD – ESCOLA VIVA

Estamos finalizando o tema do trimestre, abordando o livro 

de ATOS dos Apóstolos. Você sempre será bem-vindo(a) à 

nossa EBD - presencial ou via Zoom, com o professor ao 

vivo. Participe com a gente!
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