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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“DESEJO DA ALMA”
No primeiro domingo deste mês, Domingo de Pentecostes, quando a Igreja Cristã em todo mundo se
lembrou com gratidão do cumprimento da promessa da descida do Consolador, nós, na Líber, celebramos a
ordenança da Ceia do Senhor.
Ao nos reunirmos em torno da Mesa do Senhor naquele momento, fomos também tomados de gratidão pelo
Ministério do Espírito Santo em nossa vida.
Como igreja, declaramos que somos gratos ao Espírito Santo
+ Por nos ter trazido a Cristo, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo (João 16.8-11).
+ Por testiﬁcar com nosso espírito que somos ﬁlhos de Deus (Romanos 8.16).
+ Por ser o selo e o penhor da nossa salvação (Efésios 1.13-14).
+ Por nos guiar em toda a verdade (João 16.13).
+ Por fazer de nós o Seu Santuário (1 Coríntios 6.19).
+ Por nos ajudar em nossas orações, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis (Romanos 8.26).
+ Por nos empoderar para o nosso testemunho (Atos 1.8).
Fanny Jane Crosby (1820-1915) e William H. Doane (1832-1915) legaram ao povo de Deus em todo
mundo um hino que se tem destacado sempre entre os mais cantados.
A versão abaixo, com o título Desejo da Alma, corresponde ao Hino 116 do Cantor Cristão.
Observemos a riqueza doutrinária e bíblica da letra do hino.
“Vem Espírito divino, grande Ensinador! Vem, descobre às nossas almas, Cristo o Salvador

[coro]
Cristo, Mestre, ouve com favor! Em poder e graça insigne obre o Teu amor

Vem demole os alicerces, da enganosa paz; Aos errados concedendo Salvação veraz.
Vem reveste a Tua igreja, de poder e luz; Vem atrai os pecadores, ao Senhor Jesus.
Maravilhas soberanas, outros povos veem; Oh! derrama a mesma benção, sobre nós também”
Resta-nos exclamar com vigor de alma: “ASSIM SEJA, SENHOR! ”
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.

A IMPORTÂNCIA DA CONSTÂNCIA NO ESTUDO DA BÍBLIA (parte 2)
Antes de servirmos à igreja e na igreja, precisamos dedicar tempo ao nosso Mestre e à Sua revelação a nós.
SÓ ASSIM estaremos prontos para exercer nossos dons e assumir ministérios. Esse foi o ensinamento de Jesus no
episódio de Marta e Maria.
“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a
instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra.” 2
Timóteo 3.16-17
Se queremos dar frutos, precisamos nos alimentar suﬁcientemente, para que nasçam esses frutos. Do
contrário, não serviremos corretamente, e nossos corações não estarão voltados verdadeiramente a Deus, mas ao
nosso próprio ego.
“Meu povo foi destruído por falta de conhecimento”. "Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento,
eu também os rejeito como meus sacerdotes; uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também
ignorarei seus ﬁlhos.” - Oséias 4.6
Por ﬁm, encontramos nossa esperança na Palavra; é nela que conhecemos o plano perfeito de Deus para
nos salvar. Dessa forma, não existe condição externa que nos tire da paz que é estar na presença do nosso Deus.
“Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da
perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança.” Romanos 15.4
Deseja conhecer mais da Palavra de Deus?
Junte-se a nós todas as quintas, 20h, pelo Zoom, e aos domingos, 9h30, na Líber, para nossa EBD.
Nathalia Ferreira – Juventude da LÍBER

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.
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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 - jun/2022
EVENTOS FIXOS

2ª feira, 6h: Encontro de Oração da MCM (online)
3ª feira, 20h: Encontro MCM (online)
4ª feira, 19h: Culto de Oração (online)
6ª feira, 15h: Dança Sênior - 3.andar
Domingo, 9h30 – Escola Bíblica (classes diversas)
Nossos cultos dominicais: 10h45 e 18h
Pequenos Grupos da Líber – de 2ª a Sábado
(informe-se pelo whatsApp da Liber)
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.

DANÇA SENIOR
Toda 6ª feira, às 15h, você pode participar do grupo de
dança sênior que se reúne na Liber, no 3º andar (Jenny).
Um tempo de convivência e comunhão do ministério da
Terceira Idade.

VEM AÍ A EBD DA JUVENTUDE!
LIBER - FALE CONOSCO

( 11-3293-2400

Whatsapp - 11-94295-9392

* faleconosco@libernet.org.br

