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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Com grande alegria, celebraremos
Missões Estaduais hoje e no próximo
Domingo.
Nosso Diretor Executivo, Pastor
Adilson Ferreira dos Santos, abre a
Campanha de Missões Estaduais 2022
com a reﬂexão abaixo. Leiamo-la com
atenção.
“Como está escrito em João 3.19: 'Que
a luz veio ao mundo, e os homens amaram
mais as trevas do que a luz'.
A queda no Jardim do Éden colocou a
humanidade na escuridão. Escuridão que
é o distanciamento de Deus. Escuridão
que leva as pessoas à desorientação, a se
perderem.
Entretanto, Deus não deixou a
humanidade na escuridão. Ele enviou a
Luz. Ele enviou o Senhor Jesus Cristo.
Hoje, em São Paulo e em todo o mundo,
temos milhões de pessoas na escuridão. E
nós temos o compromisso de levar a Luz a
essas pessoas.
Assim, estamos propondo o tema para a Campanha de Missões Estaduais 2022 “Luz para São Paulo”. E a divisa
está em João 8.12: “Disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da
vida.”
Vamos, juntos, levar a mensagem de esperança, de amor, de luz para todo o estado de São Paulo.
Contamos com você!”
Sem qualquer sombra de dúvida, um desaﬁo e tanto! Prossigamos, pois!
Este domingo também assinala o Dia do Adolescente Batista para os batistas brasileiros.
Parabéns, Adolescentes da Líber, sob a direção do Pastor César Fontoura!
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.

InterLíber 2022

ATENDIMENTO PASTORAL

Entramos em agosto, mês que, em nossa tradição batista,
é dedicado à juventude. Aqui em nossa igreja, também é o mês
do nosso Congresso InterLíber 2022, e estamos com grandes
expectativas para vivenciar o mover de Deus nesses dias em
nossa comunidade.
Neste ano, o Congresso acontecerá em três grandes
encontros: dia 19/08 (sexta-feira), às 20h; 20/08 (sábado), às
18h; e 21/08, no nosso culto da manhã, às 10h45.
Além de bandas e preletores convidados, teremos o
nosso tradicional espaço de convivência, onde, depois de sermos
ministrados, poderemos compartilhar uns com os outros o que
escutaremos da parte de Deus em cada um desses encontros.
O tema do InterLiber 2022 é a palavra “MOVER”, e a
nossa oração é para que o Senhor se mova entre nós nesses dias,
abençoando e direcionando todo o nosso movimento como
Igreja Batista da Liberdade.
Participe do InterLíber 2022! Convide seus amigos!
Vamos experimentar, juntos, o MOVER de Deus entre nós!

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.
Agendar com o Pr. Fausto,
fale com a Miriam.

SIGA A LÍBER!

Pr João Haroldo Bertrand
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Cheques Nominais à Igreja Batista da Liberdade
CNPJ: 43.198.514/0001-06
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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 - AGOSTO/2022
Dia 07 – Almoço da MCM
Dia 18 - PG Bela Vista – encontro presencial
– sala 1 do 4º andar
Dias 19 a 21 – INTERLIBER
(Santuário e Erodice + cozinha)
Dia 27, 19h e dia 28, manhã – Evento da Associação
Centro (Santuário)
Eventos ﬁxos:
2ª feira, 6h: Encontro de Oração MCM - online (Zoom)
3ª feira, 20h: Encontro MCM (online)
4ª feira, 19h: Culto de Oração (online)
6ª feira, 15h: Dança Sênior – 3.andar
Sábado, 9h a 13h – Escolinha UNT (4ss + estac; salas
21,23 e 25 do 3ss e cozinha)
Domingo, 9h30 – Escola Bíblica (classe diversas:
5º, 4º e 3ºAndar, 4ºss, 5ºss)
9h30 - LíberJr. - Erodice, salas do 4º ss
Nossos cultos dominicais: 10h45 e 18h - Santuário
Pequenos Grupos da Líber – de 2ª a sábado (online informe-se pelo whats da Liber)

VIAGEM
MISSIONÁRIA
Apiaí e região
Missão SALVAR

08 e 09 de outubro de 2022
Interessados: reunião hoje, 9h30 e 17h , no 4º andar
– sala de missões. Venha participar conosco dessa
experiência. - Pastor César e Donizetti Rosado

ALMOCE NA LIBER
Hoje, a MCM realiza almoço especial, aberto a toda
igreja, logo após o culto da manhã.

A Cantina da Líber,
sob nova direção, está
aberta ao público
especialmente aos
domingos, antes e
após os cultos, e,
também, em dias de
outras atividades.
Prestigie!

LIBER - FALE CONOSCO

( 11-3293-2400

Whatsapp - 11-94295-9392

* faleconosco@libernet.org.br

