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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

 A Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, no Artigo IX, traz a seguinte exposição sobre 
as duas ordenanças que o Senhor entregou à Sua Igreja, a saber, o Batismo e a Ceia do Senhor.
 “O batismo e a ceia do Senhor são as duas ordenanças da igreja estabelecidas pelo próprio Jesus Cristo, 
sendo ambas de natureza simbólica.
 1 - O batismo consiste na imersão do crente em água, após sua pública profissão de fé em Jesus Cristo
                  como Salvador único, suficiente e pessoal;
 2 - Simboliza a morte e sepultamento do velho homem e a ressurreição para uma nova vida em
                 identificação com a morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e também prenúncio
                 da ressurreição dos remidos;
 3 - O batismo, que é condição para ser membro de uma igreja, deve ser ministrado sob a invocação do
                  nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo;
 4 -  A ceia do Senhor é uma cerimônia da Igreja reunida, comemorativa e proclamadora da morte do
                 Senhor Jesus Cristo, simbolizada por meio dos elementos utilizados: o pão e o vinho;
 5 - Nesse memorial, o pão representa Seu corpo dado por nós no Calvário e o vinho simboliza o Seu
                 sangue derramado;
 6 - A ceia do Senhor deve ser celebrada pelas Igrejas até a volta de Cristo e sua celebração pressupõe o
                 batismo bíblico e o cuidadoso exame íntimo dos participantes.”

 Tivemos a alegria de celebrar a Ordenança do Batismo no domingo passado. 
 Hoje, com igual alegria, celebraremos a ordenança da Ceia do Senhor, no Culto da Manhã.
 Em ambas, nossa obediência ao Senhor Jesus!
 Tenhamos todos um ABENÇOADO DIA DO SENHOR!
 Um forte abraço do seu
 Pastor Fausto

AS ORDENANÇAS QUE CELEBRAMOS



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

SIGA A LÍBER!

Segunda - Feira
- das 11h às 16 h    - Pr. Givaldo Silva
- das 14h àsa 17h - Pr César Fontoura 

- das 18h30 às 20h30 - Pr. David Macedo 

Terça - Feira
- das 11h às 15h - Pr. Givaldo Silva

Quarta- Feira
- das 8h às 15h - Pr. João Haroldo Bertrand

Quinta - Feira
- das 8h às 15h - Pr. João Haroldo Bertrand

- das 11h às 16h - Pr. Givaldo Silva
- das 15h às 18h - Pr. César Fontoura

Para agendar com os pastores acima, ligue no 11-3293-

2400 
e fale com a Elié.

Com o Pr. Fausto, fale com a Miriam.

Esta dissertação tem por finalidade desenvolver uma reflexão 

sobre os conceitos de liderança apontados na disciplina de Teologia 

Bíblica da Liderança. Para tanto, a reflexão será baseada nos tipos de 

Liderança do Antigo Testamento, mais especificamente, no do 

personagem Neemias, o qual liderou a reconstrução dos muros de 

Jerusalém, no período final do exílio do povo judeu.
Apesar de não encontrarmos a expressão “liderança” na Bíblia 

Sagrada, podemos compreender aspectos desse conceito com 

personagens e passagens bíblicas, construindo e desenvolvendo uma 

teologia bíblica da liderança. Nos textos sagrados, podemos observar 

que alguns homens e mulheres foram levantados por Deus para liderar a 

obra de redenção e restauração planejada (por ELE) e realizada no 

mundo ao longo da história. Tanto no antigo como no novo testamentos, 

algumas personagens, mesmo com falhas e cometendo erros, 

demonstraram, por suas vidas, qualidades e particularidades que um 

líder deve carregar em seu caráter e em seu modo de agir.
Neemias liderou o povo judeu em um período de muitas 

dificuldades e desafios. Apesar de ser alguém que vivia na realidade do 

palácio, como copeiro do rei persa Artaxerxes, maior autoridade política 

do mundo naquela época, Neemias desenvolveu uma profunda 

compaixão por seus compatriotas que viviam na miséria e destruição na 

qual Jerusalém se encontrava. Por essa razão, liderar a reconstrução dos 

muros daquela cidade não seria apenas uma obra de edificação civil, mas 

a restauração da dignidade de um povo assolado e humilhado pelo exílio 

que lhe fora imposto.
Um líder deve se mover pela compaixão que desenvolve pelos 

seus liderados. A capacidade de se compadecer com a realidade de um 

povo ou de uma comunidade e de se colocar como instrumento para 

promover mudanças e transformações necessárias deve ser 

característica primordial de um líder. Esse movimento estimulado pela 

compaixão tira o líder de sua zona de conforto e o leva na direção das 

necessidades daqueles que estão sob a sua liderança. Por isso, o estilo de 

liderança que encontramos em Neemias e, também, em toda a Bíblia não 

se traduz em um projeto de poder, mas é demonstrado através de um 

projeto de amor e serviço.

TEOLOGIA BÍBLICA DA LIDERANÇA - (parte 1)
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ATENDIMENTO PASTORAL

Pr. João Haroldo Bertrand
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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 - jul/2022
EVENTOS FIXOS

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

3ª feira, 20h: Encontro MCM (suspenso neste mês)

4ª feira, 19h: Culto de Oração (online)

6ª feira, 15h: Dança Sênior - 3.andar (a partir do dia 15)

Domingo, 9h30 - Escola Bíblica (em Julho - Classe Única)

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.

DESTAQUES DA SEMANA LIBER

faleconosco@libernet.org.br*

No culto da manhã deste 

domingo, daremos as 

boas-vindas aos cinco 

irmãos e irmãs batizados 

no domingo passado. 

Com eles e na comunhão 

entre todos os presentes, celebraremos a Ceia do Senhor. 

Os que participarem de casa, pelo canal de transmissão da 

Líber, poderão preparar os elementos para participarmos 

juntos nesta manhã.

CEIA DO SENHOR
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