IGREJA BATISTA DA LIBERDADE
Pr. Fausto Aguiar de Vasconcelos

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
113 anos
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“Gratidão Pela Família”
Nada mais apropriado, neste Domingo da
Gratidão, do que rendermos graças a Deus por nossas
famílias!
Enquanto reﬂetia sobre isso, ocorreu-me o
título de um hino que tem sido amado e entoado pelo
povo de Deus ao longo das gerações – Com Amor no
Lar.
A versão abaixo foi extraída do site
h ps://m.letras.mus.br/hinos-sud/1363510/

Reﬂitamos na poderosa mensagem que o hino
nos apresenta.
Tudo é belo em derredor, com amor no lar!
Nossa vida é melhor, com amor no lar!
Bem igual não pode haver que discórdias combater
e harmonia promover, com amor no lar
Estribilho - Com amor, com amor,
não há dor não há pesar, com amor no lar!
Na choupana há prazer, com amor no lar!
Ódio e mal não pode haver, com amor no lar!
Cada rosa no jardim, canta hinos para mim
dando à vida alegre ﬁm, com amor no lar!
Todo o céu pode se abrir, com amor no lar!
Todo o mundo reﬂetir, esse amor no lar!
Do regato o murmurar e das aves o cantar
tudo faz-nos jubilar, com amor no lar!
Poucas palavras, grande mensagem – COM AMOR NO LAR!
Oremos fervorosamente por nossas famílias!
Amemos intensamente nossas famílias!
Deus nos agracie hoje com 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.

MAIO, MÊS DA FAMÍLIA!
Teremos no próximo ﬁnal de semana um tempo especial para as famílias.
Sábado, 18h, Encontro de Casais.
Domingo, no culto da manhã, continuaremos a trabalhar a temática voltada para a família.
ATENDIMENTO PASTORAL

SIGA A LÍBER!

Pr César Fontoura
Segunda-feira - das 14h às 17h.
Quinta-feira - das 15h às 18h.
Pr Givaldo Silva
Segunda-feira - das 11h às 16h.
Terça-feira - das 11h às 15h
Quinta-feira - das 11h às 16h.
Pr João Haroldo Bertrand
Quarta e quinta-feira - das 8h às 15h
Para agendar com os pastores acima, ligue no 11-3293-2400
e fale com a Elié.
Com o Pr. Fausto, fale com a Miriam.

SUA OFERTA DE AMOR E GRATIDÃO
Cheques Nominais à Igreja Batista da Liberdade
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Seu comprovante de oferta pode ser encaminhado
ao WhatsApp da Líber 11-94295-9392
ou para o e-mail contabil@libernet.org.br

COMUNICADOS

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

AGENDA LÍBER - mai/2022
21mai – Encontro de Casais – 19h
22mai – Culto da Família – 10h45
22mai – Concertos da Liberdade – 16h

EBD – A SUA ESCOLA BÍBLICA
DE TODOS OS DOMINGOS

27mai – Dança Senior – 15h
28mai – Culto UNT – 18h
EVENTOS FIXOS:
2ª feira, 6h: Encontro de Oração da MCM (online)
4ª feira, 19h: Culto de Oração (online)
6ª feira, 15h: Dança Sênior – 3º andar
BAZAR DO MAS
Toda quarta-feira, de 13h a 16h, no 4º ss.
ATENÇÃO - ESTACIONAMENTO DA IGREJA
A partir do dia 05 de março de 2022, das 8h às 14h, o
estacionamento da igreja está restrito parcialmente aos
sábados, ﬁcando o mesmo delimitado, para que as atividades
da Escolinha UNT, no período da manhã, possam ocorrer.

REVISTA PARA O
MÊS DA FAMÍLIA

Adquira a sua
com a equipe da
EBD, no saguão.

LIBER - FALE CONOSCO

( 11-3293-2400

CONCERTOS DA LIBERDADE
Dia 22 de maio, 16h

Whatsapp - 11-94295-9392

* faleconosco@libernet.org.br

