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29 de maio de 2022 - ANO LIV - nº 22

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, 
misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, 

como também Deus vos perdoou em Cristo”. Efésios 4.32

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

113 anos

Devocional do dia 29: VIDA EM FAMÍLIA: FILHOS SÁBIOS
“O filho sábio alegra o seu pai; mas o 

insensato é a tristeza de sua mãe” (Pv 10.1)

 Hoje, eu desejo falar aos filhos, 

reforçando esse importante conselho do 

grande rei Salomão. Por falar nele, imaginem 

a satisfação do Senhor quando, em vez de 

pedir riquezas e poder, ele pediu sabedoria. 

Davi teria se orgulhado muito de seu filho.

 Davi não viveu para acompanhar o 

reinado do filho Salomão, mas viu sua 

cor4oação e transmitiu-lhe várias instruções: 

“Guarda as normas do Senhor, teu Deus, 

andando nos seus caminhos e obedecendo 

aos seus estatutos, aos seus mandamentos, 

aos seus preceitos e aos seus testemunhos, 

como estão escritos na lei de Moisés, para 

que prosperes em tudo quanto fizeres e por 

onde quer que andares.” (1 Rs 2.3)

 Salomão ouviu o conselho de seu pai. 

Buscou a Deus e clamou por sabedoria, pois 

era muito novo para ser rei. Deus concedeu a 

sabedoria pedida e ainda mais!

 Segundo Provérbios 9.10, “o temor do Senhor é o princípio da sabedoria”. Então, para demonstrar que você 

é um filho sábio, busque a Deus. O temor do Senhor mencionado por Salomão é justamente o reconhecimento de 

Deus e a fé em Jesus. Certamente, o filho que alegra os pais teme ao Senhor!

 Além disso, a obediência de um filho também é a alegria de um pai. Lembra-se de que a raiz do verbo 

obedecer é ouvir? E mais um detalhe importante: o texto fala de alguém que o faz de forma de forma constante, e 

não apenas uma ou outra vez. Filhos, sejam sábios!

(Extraído da Revista “Família, criação de Deus”)



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

 O amor é um dos atributos comunicáveis de Deus. Isso significa que a nossa experiência com o amor só 
é possível porque o próprio Deus, que é amor, decide compartilhar essa realidade divina com a humanidade. 
Todo amor nasce em Deus, e o ser humano só é capaz de amar porque foi Deus quem o amou primeiro.

 O amor de Deus, revelado ao mundo de diversas maneiras, e principalmente pela vida e obra de Jesus 
de Nazaré, tem sustentado o universo ao longo da história. Ele é o âmago da criação e o real motivo da 
redenção. Por isso, diante dos feitos amorosos do nosso Deus, unimos as nossas vozes à do salmista e 
declaramos: “Seu amor dura para sempre” [Salmo 136].

 Esse amor eterno, que culmina na cruz da Calvário, tem uma natureza multifacetada. As muitas faces 
que revelam o amor de Deus preenchem o mundo com bondade, paz e esperança. A todo instante, nos 
deparamos com a multiforme manifestação do amor do Criador, que dignifica e embeleza a vida. A natureza 
criada, as relações humanas mais profundas em afeição e altruísmo, a capacidade do ser humano de criar, 
abençoar e perdoar, são exemplos que sinalizam o amor de Deus no mundo.

 Reconhecer o amor de Deus nos ajuda a caminhar pela vida em gratidão. Assim, quando somos gratos, 
compreendemos que esse amor que transformou o nosso viver também pode transformar aqueles que estão à 
nossa volta. Quando compreendemos que de fato somos amados pelo Senhor, nos tornamos instrumentos desse 
amor, para abençoar o mundo. 

 Que a nossa existência, afetada profundamente pelo perfeito amor de Deus, se transforme em mais uma 
face desse bendito e poderoso amor!

            Pr João Haroldo Bertrand

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.

ATENDIMENTO PASTORAL
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http://contabil@libernet.org.br


     Whatsapp - 11-94295-9392

COMUNICADOS
VEJA O QUE A LÍBER TEM PARA VOCÊ:

LIBER - FALE CONOSCO 11-3293-2400(

AGENDA LÍBER - mai/2022
05jun – Ceia do Senhor – 10h45
 Ministério de Homens – 18h

10jun – SBB 74 anos – 19h30

11jun – Jantar dos Casais – 18h30
12jun – 13 anos da Cristolândia – 18h

Eventos fixos:

2ª feira, 6h: Encontro de Oração da MCM (online)

4ª feira, 19h: Culto de Oração (online)
6ª feira, 15h: Dança Sênior - 3.andar

Pequenos Grupos da Líber – de 2ª a sábado (informe 
pelo whatsapp da Líber)

ATENÇÃO - ESTACIONAMENTO  DA  IGREJA
Sábado das 8h às 14h, o estacionamento da igreja está 
restrito parcialmente para que as atividades da Escolinha 
UNT, no período da manhã, possam ocorrer.

DESTAQUES DA SEMANA LIBER

faleconosco@libernet.org.br*

CEIA DO SENHOR - No culto da manhã do próximo 

domingo, vamos celebrar a Ceia do Senhor! Venha 

participar!

MINISTÉRIO DE HOMENS CONVIDA - No culto 

da noite do próximo domingo, 18h, o Ministério de 

Homens da Líber trará uma programação especial! 

Esteja presente!
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