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IGREJA BATISTA DA LIBERDADE
Pr. Fausto Aguiar de Vasconcelos

Tema 2022: 
 “Busquemos a paz com misericórdia”

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

 

 
 

 

 
 

 

Tenhamos todos um abençoado Dia do Senhor!

Um forte abraço do seu, Pr Fausto.

PLENITUDE DO TEMPO

“Mas, quando chegou a plenitude 

do tempo, Deus enviou seu Filho, 

nascido de mulher, nascido 

debaixo da Lei, a fim de redimir os 

que estavam sob a Lei, para que 

recebêssemos a adoção de filhos” 

(Gálatas 4.4.-5).

Entre outras grandes verdades da 

celebração do Natal está o tempo 

de Deus na História. 

Jesus nasceu no momento exato 

determinado pelo Senhor dos 

Exércitos.

A esse momento exato a Bíblia se 

refere como plenitude do tempo.

Alegria e Paz para cada família 

durante este Mês do Natal!

Compartilhemos o pôster acima 

entre nossos familiares e amigos 

para que eles celebrem a 

PLENITUDE DO TEMPO conosco 

aqui na Líber!



 
 As divergências teológicas, que se formaram com o desenvolvimento das mais variadas 
tradições, estão dentre as marcas do cristianismo. Vários posicionamentos e modos de interpretar os 
textos sagrados foram cindindo o movimento cristão ao longo da história, enquanto dogmas e 
doutrinas se desenvolviam em torno daqueles que se identificavam e compartilhavam da mesma 
visão.
 Um dos temas conflitantes no meio cristão é o batismo. Por exemplo, se por um lado os nossos 
irmãos presbiterianos herdaram da tradição católica o entendimento de que o batismo é um 
sacramento, isto é, um meio de graça, nós, de tradição batista, observamos o rito como uma 
ordenança deixada por Jesus. Portanto, entendemos que o batismo é um símbolo que aponta para a 
graça já recebida.
 É por essa razão que não praticamos o batismo infantil, também conhecido como 
pedobatismo. Se o ato batismal aponta para a salvação em Cristo Jesus, através da sua morte e 
ressurreição, faz sentido praticar esta ordenança consciente de toda a sua representatividade e 
implicações. Portanto, até que a criança alcance a maturidade e a compreensão do que representa o 
batismo, nossa tradição não recomenda a prática.
 Eu poderia também discorrer sobre as formas de batismo aceitas nas tradições cristãs, mas 
quero me limitar a afirmar que compreendo que o batismo por imersão é o que mais, esteticamente, 
representa o fato de que morremos para os nossos pecados e ressuscitamos para a vida eterna.
 Independente da tradição, o batismo é um ato visível que aponta para uma realidade invisível. 
Professada a nossa fé em Jesus, o batismo se torna o símbolo que sinaliza a obra que Cristo fez no 
passado, que está realizando no presente, e que consumará no futuro. Na cruz do calvário, Jesus 
demonstrou que é supremo sobre os que ressuscitam dos mortos (Colossenses 1.18). Sua vida e obra 
instauraram a era da ressurreição no mundo, e assim experimentamos o perdão, somos redimidos e 
transformados, e, por fim, experimentaremos a ressurreição.
 Neste domingo, celebrar os batismos no culto da manhã traz para mim um tom de muita 
felicidade e emoção. É o privilégio de batizar o meu filho primogênito e contemplar nesse ato 
simbólico a salvação que permanece presente em minha casa. Celebramos o batismo porque 
queremos caminhar em obediência a Jesus, e, também, porque, apontamos para o amor, a graça e a 
misericórdia, que tão gentilmente nos envolvem.  
          
          Pr João Haroldo Bertrand

BATISMO



     Whatsapp - 11-94295-9392

COMUNICADOS
VEJA O QUE A LÍBER TEM PARA VOCÊ: DESTAQUES DA SEMANA LIBER

faleconosco@libernet.org.br*LIBER - FALE CONOSCO 11-3293-2400(

DEZEMBRO - NATAL NA LÍBER!

Celebração natalina em todos os domingos! 

Venha celebrar com a gente!! 
Atente para o horário do dia 18, com o o culto da 

manhã começando às 9h30 (final da Copa do 

Mundo naquele dia).

Inscreva-se e venha celebrar conosco!
Informações: no saguão da Liber, com equipe 

MEM, aos domingos.

PANETONES CRISTOLÂNDIA

Disponíveis para venda os deliciosos panetones 

Cristolândia. Adquirindo o produto, você estará 

abençoando esse ministério na cidade de São 

Paulo.

SIGA A LÍBER!
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