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

Rua Santo Amaro, 412 - Bela Vista - São Paulo | Tel. (11) 3293-2400 | WhatsApp (11) 94295-9392 | www.libernet.org.br

“SEMANA BATISTA”
Os Batistas Brasileiros estamos encerrando neste domingo o que poderíamos designar como SEMANA
BATISTA.
Com profunda gratidão a Deus, celebramos os 115 anos de organização da Convenção Batista Brasileira
(dia 22), Junta de Missões Nacionais (dia 25) e Junta de Missões Mundiais (hoje, dia 26). Anteontem, dia 24, os 114
anos da União Feminina Missionária Batista do Brasil, organizada durante a 2ª Assembleia da CBB, no Rio de
Janeiro, em 1908.
Do portal www.convencaoba sta.com.br extraímos abaixo trechos de uma preciosa narrativa histórica.
“Os casais de missionários Batistas norte-americanos, recém-chegados ao Brasil, Willian Buck Bagby e
Anne Luther Bagby, os pioneiros, e Zacharias Clay Taylor, Kate Stevens Crawford Taylor, auxiliados pelo ex-padre
Antônio Texeira de Albuquerque, batizado em Santa Bárbara D'Oeste, decidiram iniciar a sua missão na cidade de
Salvador, Bahia, com 250.000 habitantes. Ali chegaram no dia 31 de agosto de 1882 e no dia 15 de outubro,
organizaram a PIB do Brasil com 5 membros: os dois casais de missionárias e o ex-padre Antônio Teixeira.
Nos primeiros vinte e cinco (25) anos de trabalho, Bagby e Taylor, auxiliados por outros missionários, e por
um número crescente de brasileiros, evangelistas e pastores, já tinham organizado 83 Igrejas, com
aproximadamente 4.200 membros.
Segundo José dos Reis Pereira, Salomão Ginsburg foi a primeira pessoa a pensar na organização de uma
Convenção Nacional dos Batistas Brasileiros.
A comissão organizadora optou pela data de 22 de junho de 1907 para organizar a Convenção, na cidade
de Salvador.
No dia aprazado, no prédio do ALJUBE, onde funcionava a PIB de Salvador, em sessão solene, foi
realizada a primeira Assembleia da Convenção Batista Brasileira, composta de 43 mensageiros enviados por
Igrejas e organizações. A casa estava cheia. O clima era de festa, celebrando o que Deus ﬁzera a partir daquele
início tão pequeno!
A motivação básica da criação da Convenção foi Missões, e falava-se na evangelização de Portugal, Chile
e África..”
Parabéns, Batistas Brasileiros, na pessoa do Presidente e Diretor Executivo da CBB, respectivamente,
pastores Hilquias da Anunciação Paim e Sócrates Oliveira de Souza!
A Deus toda a Glória!
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.

MOVER
O Universo está em constante movimento. Todo ser vivo se move. Toda movimentação é um indicativo de
que a vida subsiste. Quando tudo o que havia era somente o caos e o vazio, o Espírito de Deus já se movia sobre a
desordem. O movimento de Deus foi o sopro de fôlego da vida sobre a inércia, trazendo tudo à existência.
A criação é o resultado do mover de Deus sobre o vazio. A redenção, por sua vez, é o mover de Deus sobre o
que já se encontrava morto. O soprar de Deus, que produziu o fôlego da vida no gênesis da existência, também
proporciona a ressurreição daqueles que estão mortos em seus delitos e pecados.
O mover de Deus é que possibilita qualquer movimentação do ser humano. A vida, a ressurreição e a
redenção resultam do movimento de Deus na direção da humanidade. “Porque nele vivemos, e nos movemos, e
existimos...” [Atos 17.28]. Toda a movimentação do cosmos acontece em Deus.
Nesse sentido, o movimento da Igreja é impulsionado pela misericórdia, graça e amor de Deus. Ao
compreendermos que Deus está se movendo entre nós, restaurando e redimindo a criação, como igreja e como
discípulos de Jesus, embarcamos nesse mover, e, guiados pelo soprar do Espírito Santo, participamos da
restauração que Deus está realizando em nosso mundo.
Diante de todo esse contexto, o tema do InterLíber 2022, que acontecerá nos dias 19, 20 e 21 de agosto, é
MOVER. Queremos ver a nossa juventude, e toda a nossa igreja, se movimentando de acordo com o soprar do
Espírito Santo sobre nós.
A nossa oração é para que, no InterLíber 2022, o MOVER de Deus se manifeste em nós, por intermédio de
cada preletor e banda convidada, daqueles que estarão envolvidos nas frentes de trabalho para que a programação
aconteça, da nossa equipe de liderança da juventude e de todos aqueles que estarão presentes nos três dias do evento.
Que mais uma vez, nesse InterLíber, sigamos o MOVER Daquele que nos deu a vida, nos chamou e nos
salvou.
A Ele toda Honra e toda Glória, para sempre! Amém!
Pr João Haroldo Bertrand

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
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Cheques Nominais à Igreja Batista da Liberdade
CNPJ: 43.198.514/0001-06

01/06/2022 08/06/2022 14/06/2022 22/06/2022

Bradesco - ag. 0449-9 / cc. nº 18980-4
Itaú

- ag. 0349

/ cc. nº 34122-2

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 - 3º 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 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.
CONCERTOS DA LIBERDADE
Neste domingo, novo evento realizado pelo Ministério
de Música da Líber, às 16h. Prestigie!

DANÇA SENIOR
Toda 6ª feira, às 15h,
você pode participar. Na
Líber, no 3º andar.
(Sala Jenny Leoto).
Ministério da Terceira Idade

VEM AÍ A EBD DA JUVENTUDE!

LIBER - FALE CONOSCO

( 11-3293-2400

Whatsapp - 11-94295-9392

* faleconosco@libernet.org.br

