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IGREJA BATISTA DA LIBERDADE
Pr. Fausto Aguiar de Vasconcelos

Tema 2023: 
 “Proclamemos a verdade ao mundo.”

II Tm 2.15

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

 
 Estamos felizes, como Igreja Batista da Liberdade, de dar as mais calorosas boas-vindas aos 
estimados irmãos Guilherme Kerr e Cezar Elbert, que nos ministrarão a Palavra de Deus, através da 
música e da exposição da Bíblia, no Culto da Manhã deste Domingo!
 
 Músicos e compositores muito respeitados pelo Povo de Deus, ambos exercem uma forte 
influência na música cristã no Brasil e no exterior.
 
 A presença de Kerr e Elbert entre nós me conduz às declarações que o Senhor Jesus fez sobre 
adoração e louvor no memorável encontro que Ele teve com a mulher samaritana, conforme João 4.23-
24:
 “No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores     
adoração o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, 
e é necessário que os Seus adoradores O adorem em espírito e em verdade”.
 
 Esses dois versículos não afirmam que Deus esteja buscando formas e fórmulas, esquemas ou 
estruturas de adoração. Pensando bem, Ele não está buscando nem mesmo a adoração. 
 
 Deus está buscando ADORADORES que O cultuem e adorem em espírito e em verdade!
 
 
 Possa o Espírito Santo nos liderar numa 
 profunda experiência de adoração 
 nos cultos deste domingo!

 

 
 
 Tenhamos todos um 
 ABENÇOADO DIA DO SENHOR!

 

 

 Um forte abraço do seu

 Pastor Fausto

ADORAÇÃO



SOFRIMENTO

 Algumas vezes precisei levar meus filhos ao Posto de Saúde para uma bateria de vacinas. Essa nunca foi uma 

experiência agradável para eles, que sofriam por causa da dor, e nem para mim, que precisava segurá-los no colo. 

Contudo, tenho a consciência da importância que a vacinação tem em um cuidado preven�vo para a saúde das 

crianças.

Algumas vezes, o sofrimento é algo necessário para se alcançar um obje�vo maior. É como se aquela 

situação de pesar nos preparasse para um tempo futuro, no qual toda a experiência da dor estará superada. Por 

isso, precisamos aumentar a nossa compreensão em relação às possibilidades que podem ser produzidas no 

sofrimento. Não com uma a�tude masoquista, tentando alcançar algum prazer no sofrer, mas atentando para o 

preparo que o momento doloroso pode proporcionar.

Pensar assim não é uma tenta�va de explicar ou jus�ficar o sofrimento, mas de compreender que, mesmo 

sendo inexplicável, a dor faz parte do processo de construção da nossa humanidade. Assim como um atleta, que 

precisa experimentar certos sacri�cios para despontar em sua modalidade, o ser humano se torna ainda mais 

humano quando experimenta o sofrimento.

O apóstolo Paulo, em sua segunda carta ao corín�os, qualificou os sofrimentos que enfrentava como algo 

leve e momentâneo, consciente de que aquela realidade iria proporcionar uma glória eterna [II Corín�os 4.16-17]. 

Paulo, assim como tantos outros personagens bíblicos, foi alguém que, ao longo da vida, experimentou por 

diversas vezes o sofrimento.

Tiago, autor da epístola bíblica que leva o seu nome, logo no início da carta, sugere aos seus des�natários 

que considerem mo�vo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois a prova da fé produz 

perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, proporcionando maturidade e integridade [Tiago 1.2-4].

Nenhum ser humano nasceu para sofrer. Mesmo experimentando dificuldades e provações ao longo da 

existência, jamais seremos capazes de nos acostumar com o sofrimento. No entanto, precisamos caminhar com a 

certeza de que um dia chegaremos a um lugar onde toda dor será ex�rpada, e toda lágrima, enxugada.

Para os meus filhos, não é nada fácil enfrentar o dia da vacina. Mas eu sei que aquelas agulhadas são 

necessárias para o crescimento saudável deles. O que posso fazer ao vê-los chorar é segurá-los no colo e acalmá-

los, dizendo que tudo aquilo vai passar. 

Que, em meio às nossas tribulações, possamos olhar para o Senhor e escutar a sua voz dizendo que todo o 

sofrimento vai passar.

           Pr João Haroldo Bertrand 



     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(

CEIA DO SENHOR
Hoje, no culto das 18h.

“Até que Ele venha!”

Neste ano novo, de novos desafios e realizações, queremos 
ter você com a gente num pequeno grupo, onde, juntos, 

desenvolvemos a comunhão, a oração, a par�lha da Palavra.
Venha caminhar com a gente num PG!

www.libernet.org.br

Nesse Simpósio, você estará em contato
com temas extremamente relevantes, 

trazidos por nossos preletores, que amam
o trabalho da Escola Bíblica e que têm

dedicado suas vidas a incen�var o estudo
da Palavra de Deus de forma

inovadora e cria�va.
www.libernet.org.br
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