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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

 
 Louvamos a Deus pelo desafio que o Grupo Salmo 150 nos apresenta com a proposta temática acima 
para os cultos deste domingo.

 Em Jesus Cristo, Deus nos separou para a santidade de vida, consoante lemos, por exemplo, em Hebreus 
12.14: “Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos; sem santidade ninguém verá o 
Senhor”.

 Um dos nossos hinos congregacionais - “Tempo de Ser Santo” (176 Cantor Cristão) - traduz com muita 
propriedade em música essa expectativa de Deus a nosso respeito.

   “Tempo de ser santo, tu deves tomar
   Viver com teu Mestre, seu livro estudar
   Andar com Seu povo, e aos fracos valer
   As bênções celestes de Deus sempre obter

   Tempo de ser puro, tu deves achar
   A sós, sempre orando, com Cristo ficar
   Teus olhos bem fitos em Deus sempre ter
   Na tua conduta provar Seu poder

   Tempo de forte, tu deves buscar
   O Mestre seguindo por onde guiar
   No gozo ou tristeza, sempre obedecer
   Da fonte divina, jamais te esquecer

   Tempo de ser útil, tu deves guardar
   Mui calmo nas lutas, em Deus confiar
   Socorre os aflitos, repletos de amor
   Os passos seguindo do teu Salvador”
  
 Assim sendo, 
 1. Devemos tomar tempo de ser santo
 2. Devemos achar tempo de ser puro
 3. Devemos buscar tempo de ser forte
 4. Devemos guardar tempo de ser útil

 Que desafio!
 Igreja Batista da Liberdade, prossigamos no caminho da santidade!

 Tenhamos todos um abençoado Dia do Senhor!
 Um forte abraço do seu
 Pastor Fausto

SEPARADOS PARA UM PROPÓSITO



NOSSOS AGRADECIMENTOS
 

 O Simpósio de Escola Bíblica, que aconteceu em nossa igreja no dia 11 de março de 2023, diria o Pr. Fausto, “já estava 

no coração de Deus, desde a fundação do mundo”. Fomos apenas usados por Ele neste tempo e neste espaço. Que privilégio 

para nós! 

 Quantas pessoas, que amam o ensino da Palavra, foram e ainda serão alcançadas pelas preleções a se espalhar Brasil 

afora. O que aconteceu foi além daquilo que planejamos, pois o nosso Deus faz “muito mais” (Ef.3:20). Nós somos apenas os 

instrumentos.

 Usou o Grupo de Trabalho da nossa Escola Bíblica, usou Pr. Fausto, que nos apoiou incondicionalmente, usou os 

preletores - inclusive alterando o projeto inicial e nos fez incluir um preletor, que não esteva em nossos planos iniciais, mas 

estava nos d'Ele - caso do Pr. Raphael Abdalla. Usou o pessoal da mídia (Gramajo e sua equipe), do som (Douglas e sua 

equipe) e da administração (Rissato e sua equipe), os quais foram usados para que o local do evento fosse transferido para o 

santuário. Deus usou Priscila e Mônica, da Communiplex, empresa responsável pela criação da página no site da Liber, por 

onde os interessados fizeram suas inscrições. Deus usou o ministério de recepção (Ângela e sua equipe), pois, pela sua 

proa�vidade, foram além das atribuições. Deus usou a equipe de louvor (Pr. João e a banda), pois nos conduziram a 

momentos de enlevo espiritual, que nos fizeram sen�r no céu, louvando ao nosso Deus. Deus usou a experiência do 

Donize�, que, com Jorge, Kelli, Veridiana, Alete, Fá�ma e Boaz, trabalhou na organização, montagem e distribuição do 

material aos mais de 170 inscritos presentes. Deus usou a Prof.a. Leo para acompanhar os que estavam online. Deus usou o 

incansável e paciente pessoal da cozinha (Rosimeire e sua equipe), que preparou os coffee breaks e o saboroso almoço. Deus 

usou Beatriz, Miriam e Nilberto para comporem o trio de redação da carta aberta, lida no domingo à noite. Deus usou o 

diácono Dr. Gézio, Diretor Geral da Rede Ba�sta de Educação, e sua equipe, Pr. Adilson, Diretor Execu�vo da CBESP e sua 

equipe, os quais deram um peso ainda maior ao evento, possibilitando sua divulgação em todo Estado de São Paulo.

 A todos estes, os visíveis e os invisíveis, toda sorte de bênçãos celes�ais e o nosso mais profundo muito obrigado.

 É assim que Deus faz. É nesse Deus que depositamos nossa fé. 

 

 Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com 

o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o 

sempre! Amém! – Efésios 3:20.21

Grupo de Trabalho – EBD Liber

Prof. Milton Rodrigues da Silva (relator)

Prof. Paulo Leite

Prof. Pr. Israel Moreira de Azevedo



     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(

você já é aluno da ebd?

tem uma classe de jovens, domingo, 17h.

Participe de um de nossos Pgs:

Ipiranga - Santana - Zona Leste

Cambuci - Vial Marana - Bela Vista

Martinho Prado

No culto da manhã deste domingo: 

Com alegria e gratidão ao Senhor, receberemos

novos irmãos pela ordenança do Batismo.

Venha celebrar com a gente!
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