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Tema 2022:
“Busquemos a paz com misericórdia”
Divisa - “Antes, sede uns para com os outros benignos,
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misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros,
como também Deus vos perdoou em Cristo”. Efésios 4.32
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CONFORME A PROMESSA DE DEUS
“Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito:
Assim será a tua descendência. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo
amortecido, sendo já de cem anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa
de Deus; mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era
poderoso para cumprir o que prometera”. (Romanos 4.18-21)
De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia caracteriza-se como um inesgotável celeiro de promessas. Ao lê-la
minuciosamente e fazendo as devidas conexões, percebe-se a construção de um caminho que une todas as páginas e
histórias das Sagradas Escrituras. Sendo assim, tanto a unidade quanto a centralidade da Bíblia estão em Cristo, que
é anunciado desde o princípio como o centro da promessa de Deus.
Os discípulos de Jesus devem viver ﬁrmados nas promessas do Senhor. Assim como a letra de um antigo
hino que costumávamos cantar, devemos caminhar “ﬁrmes nas promessas de Jesus, Senhor, agradecidos pelo seu
favor” (Hino 344-HCC). Muitas promessas que estão na Bíblia têm se cumprido ao longo da história. Conﬁantes de
que todas as promessas do Senhor serão cumpridas, não devemos andar por vista, mas pela fé em Cristo Jesus. Por
essa razão, não pautamos a nossa existência nas circunstâncias, mas nas promessas feitas pelo nosso Deus por meio
da Sua Palavra.
A história de Abraão está contida em meio ao plano da promessa de Deus. O seu relacionamento de
conﬁança em Deus nos ensina que é pela fé na Palavra de Deus que devemos caminhar. “Abraão, esperando contra
a esperança, creu”. Assim o patriarca hebreu, conhecido como “pai da fé”, depositou em Deus toda a sua
esperança. Mesmo diante das adversidades ou de suas limitações e falhas, Abraão obteve vitórias, não conforme as
circunstâncias da vida, mas conforme a promessa de Deus.
Abraão foi o maior exemplo de fé, não em razão da sua capacidade de se esquivar dos erros, mas pela
maneira como foi obediente à direção de Deus, e conﬁou na promessa mesmo sem ter garantias. Aliás, a Bíblia
deixa claro em seus relatos as falhas e erros cometidos pelo patriarca. Em meio à realidade idólatra, onde a
experiência com o sagrado estava baseada na tangibilidade de postes e ídolos feitos por mãos humanas, era
inconcebível seguir um Deus que nunca havia sido visto. Abraão foi alguém que viveu pela fé porque foi capaz de
enxergar o invisível.
O caráter intangível da fé se apresenta para nós como um grande desaﬁo. A fé não está baseada em garantias
palpáveis, mas na certeza de que ao seguir a voz de Deus iremos ao encontro do que foi prometido. Caminhar pela
fé é como viajar sem um mapa, desconhecendo o ponto de chegada, os perigos, os declives e as paradas para
descanso. Os que vivem pela fé precisam saber apenas qual será o próximo passo.
Em 2022, somos desaﬁados a continuar caminhando pela fé. Para cada circunstância, teremos sempre as
promessas de Deus sobre as nossas vidas, assegurando a proteção, o direcionamento, a provisão, o renovo, a
consolação, a companhia, a cura e a vitória sobre todas as coisas. Que na jornada deste novo ano que se inicia, você
também possa caminhar segundo a graça e os propósitos de Deus em sua vida, e que, acima de tudo, as bênçãos de
Deus alcancem a sua vida conforme a Sua promessa.
Pr. João Haroldo Bertrand e Pr. César Fontoura

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.

Prezado membro da Liber, chegou a hora de você participar das decisões sobre o nosso futuro! DNA LIBER é um
programa pensado para a Igreja e só se concretiza com a sua participação. Todas as pessoas, de todas as idades,
estão convidadas. Venha e incentive outros! Faça sua inscrição pelos canais já indicados (app e link via whats).
Equipe GT 2030

SUA OFERTA DE AMOR E GRATIDÃO
Cheques Nominais à Igreja Batista da Liberdade
CNPJ: 43.198.514/0001-06
Bradesco - ag. 0449-9 / cc. nº 18980-4

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

SIGA A LÍBER!
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COMUNICADOS
VEJA O QUE A LÍBER TEM PARA VOCÊ: DESTAQUES DA SEMANA LIBER

EBD - ESCOLA VIVA
Nossa Escola Bíblica se mantém ativa,
em classe única, neste mês de janeiro:
às 9h30, no 3º andar – Sala Jenny Leoto.
Venham participar com a gente ou acesse
online, pelo Zoom.
DNA LIBER
Com o objetivo de pensar a respeito do futuro da
igreja para os próximos 10 anos, estamos
programando o projeto DNA LIBER, traduzido
em três encontros abertos a toda membresia:
dias 29/01, 05/02 e 12/02. Palestrantes
convidados nos trarão a reﬂexão bíblica, e
vamos reﬂetir sobre “Quem somos?”, “Quem
queremos ser?” e “Como chegaremos lá?”.
Só haverá possibilidade de alcançarmos o
objetivo do projeto se você estiver presente!
Inscreva-se já!
GT 2030

MINISTERIOS
DA
LIBER

LíberJr. – manterá suas atividades dominicais com classe
única para crianças, iniciando às 10h45, no 3ºss – sala 21.
Líber Acolhe – está em recesso até o ﬁnal de janeiro.
MAS – está em recesso, devendo retornar com suas atividades
em fevereiro.
MAP – está em recesso; a partir de 20 de janeiro iniciará
o processo de triagem para novos atendimentos.
Adolas Líber – as aulas
ﬁnal de janeiro próximo.

da

EBD devem retornar no

Pequenos Grupos – estão em recesso, devendo retomar suas
reuniões em fevereiro próximo.

A Líber e Você, Juntos em 2022
LIBER - FALE CONOSCO
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