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“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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CONVIVÊNCIA COM JESUS

É o que aprendemos com a leitura de Atos 4.13, da qual extraímos duas preciosas lições no
culto da manhã do domingo passado e no culto de oração desta última 4ª feira:
“Observando a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens simples e sem
erudição, eles se admiravam; e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus.
O texto bíblico não diz que eles tinham “visto”, “conhecido”, “se encontrado”, “conversado” com
o Senhor, mas, sim, de terem “convivido com Jesus”.
Os apóstolos Pedro e João transmitiam uma realidade: tinham desfrutado de convivência com
Jesus.
À semelhança deles, todos quantos convivemos com o Mestre somos impactados de duas formas
principais.
Primeira, essa convivência com Jesus resulta numa vida transformada, ou seja, recebemos o
milagre do novo nascimento.
Destaco a experiência do apóstolo Paulo reﬂetida em 2 Coríntios 5.17: “Portanto, se alguém está
em Cristo, é nova criação; as coisas velhas já passaram, e surgiram coisas novas”.
Segunda, essa convivência com Jesus exige a proclamação de um Evangelho transformador.
O ensino do Senhor Jesus em Lucas 14.26, 27 e 33 é claríssimo: “Se alguém vier a mim, e não
aborrecer a pai e mãe, a mulher e ﬁlhos, a irmãos e irmãs, e ainda também à própria vida, não pode ser
meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo
aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo”.
E tudo isso somente é possível porque a convivência com o Senhor nos impulsiona à proclamação
ousada de um Evangelho que é o “... poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê” (Romanos
1.16ª).
Vamos nutrir cada vez mais nossa convivência com o Senhor Jesus!
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.

PERDÃO
"Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim,
que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até sete vezes, mas até setenta
vezes sete." (Mateus 18.21-22)
A matemática do 70x7 leva todo aquele que é discípulo de Jesus a reﬂetir sobre o perdão, o que sugere muito
mais do que um resultado aritmético de 490. No desaﬁo do perdão, Jesus nos faz entender a extensão do perdão
como algo sem limites.
Em um mundo perfeito, não seria necessária a prática do perdão, até porque absolutamente ninguém
cometeria erros. Contudo, a realidade do mundo em que vivemos é de que "todos pecaram", e sendo o pecado algo
universal, conclui-se também que "todos erramos", e que, assim sendo, todos necessitamos da graça do perdão.
O perdão é o princípio cristão que nos leva à paz de maneira consciente. Sabemos que o mundo não é
perfeito, entretanto, a proposta do Evangelho é de que sejamos paciﬁcadores e experimentemos a paz com Deus e
com o nosso próximo.
A falta de perdão faz com que vivamos no looping do ódio, presos a um sentimento que nos leva a uma vida
amargurada e sofrida. É através do perdão que encontramos a oportunidade de quebrar esse ciclo de ódio, e assim
seguir em frente, desfrutando de uma vida em liberdade.
O perdão é sim um desaﬁo. Mas, levando em consideração que a vida ﬂui através da dinâmica de perdoar e
ser perdoado, que tal falarmos hoje sobre a prática da virtude do perdão?
Pr. César Fontoura
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COMUNICADOS
VEJA O QUE A LÍBER TEM PARA VOCÊ: DESTAQUES DA SEMANA LIBER

COMUNICADO LIBER

EBD - ESCOLA VIVA

O LíberSaúde está atento ao aumento
signiﬁcativo de pessoas infectadas pela COVID-19 e
recomenda que, neste momento da pandemia, sejam
evitadas situações em que as pessoas ﬁquem sem
máscaras, por tempo prolongado, nas dependências da
Líber.
Assim, recomendamos que refeições coletivas
sejam evitadas nas dependências da igreja, neste
momento atual da pandemia.
Ensaios, reuniões, aulas e nossos cultos estão
mantidos – com todos os participantes usando máscaras
o tempo todo.
Contamos com vocês e já agradecemos a
cooperação de todos!
Dra Mariana Mendes – relatora do LíberSaúde

Domingo que vem é dia de novas salas da EBD. Se você
ainda não faz parte de uma, inscreva-se ainda hoje. No
saguão da igreja, a equipe EBD espera por você!

DNA LIBER
Foram adiados os encontros programados, em
razão do momento atual da pandemia, uma vez que a
programação exigiria dos participantes integração,
proximidade. Obrigada pela compreensão de todos os
inscritos!
Equipe GT 2030

O MAP – Ministério de Apoio Psicológico deu início ao processo de triagem
para novos atendimentos. Você pode ligar para a igreja ou mandar um recado
pelo Whats da Liber, deixando seu nome e telefone.

O LíberJr. retorna com todas as salas para crianças a partir do próximo
domingo, às 10h30. Pais, tragam seus ﬁlhos!

MINISTERIOS
DA
LIBER

Líber Acolhe – está em recesso até o ﬁnal de janeiro.
MAS – em recesso, retornando com suas atividades em fevereiro.
Adolas Líber – as aulas da EBD devem retornar em fevereiro.
Pequenos Grupos – estão em recesso, devendo retomar suas reuniões em
fevereiro próximo.
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