RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA LIBER
2020
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2020 - Um Ano que Marcou Nossa História
2020 começou cheio de planos. Com certeza sonhávamos com planos de alegria e
prosperidade para a Liber.
Iniciamos com uma nova Diretoria e com um grupo de líderes ministeriais planejando o nosso
caminho até 2030.
No entanto, Deus, em sua divina autoridade e misericórdia, nos permitiu e tem nos permitido
atravessar um dos momentos mais desafiadores da humanidade e da nossa história: a
Pandemia da Covid-19.

O mundo num susto parou. E a Liber foi adiante.
A necessidade de tomadas de decisões urgentes, como a suspensão de cultos presenciais e de
atividades não administrativas da Igreja, a revisão do orçamento, o corte de despesas, a
aquisição de equipamentos e serviços que nos propiciassem a continuidade de nossas
atividades remotas, fizeram a Liber avançar.
Da lembrança daquele sábado, 7 de março de 2020, onde vimos a Liber repleta de jovens com
mais de 600 pessoas louvando ao Senhor com a banda britânica Rivers and Robots, fomos
obrigados a nos deparar exatamente uma semana depois com um santuário totalmente sem
público, apenas com um reduzido grupo para viabilização da transmissão dos cultos on-line. E
desta forma, seguimos por 6 meses, quando em setembro retomamos parcialmente os cultos
presenciais.
Decisões diárias e reuniões semanais para acompanhamento dos desdobramentos da
pandemia marcaram o ano de 2020. E a Liber manteve-se em ação mais do que nunca.
Para se ter uma grandeza dos números, por meio das licenças da ferramenta Zoom adquiridas
emergencialmente pela Igreja, foi possível realizar mais de 80 horas de EBD e mais de 600
horas em reuniões de grupos, ministérios e PGs (Pequenos Grupos).
A Liber nunca esteve tão unida.

Comitê de Saúde
Diante da crise de sanitária provocada pela pandemia de Covid-19, foi constituído o Comitê de
Saúde da Liber, para auxiliar a Liber nas tomadas de decisões com relação às suas atividades,
sob o ponto de vista médico e de biossegurança, bem como amparar aos irmãos e irmãs da
Liber que se adoeceram com o novo coronavírus durante a pandemia. Os protocolos,
orientações e guias confeccionados auxiliaram não somente a Liber, mas diversas igrejas que
não podiam contar com tal estrutura de aconselhamento.
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Transformação Digital
Assim como aconteceu com a sociedade em geral, a Liber também viveu uma transformação
digital. Para garantir a transmissão dos cultos com excelência, significativos investimentos foram
realizados. Como resultado, o Canal do YouTube da Liber saltou de 600 inscritos no início da
pandemia para mais de 3.600 inscrições.
Construímos um aplicativo onde podemos nos conectar de uma forma muito mais dinâmica e
rápida com nossos irmãos e irmãs. Atualmente, o App da Liber possui mais de 1000 downloads
e tem sido uma poderosa ferramenta de comunicação, garantindo acesso de nossos membros
e frequentadores a todas novidades e informações de nossa Igreja.

Uma Nova Identidade Visual
A Liber é uma igreja de 112 anos que continua a se transformar. Em setembro de 2020 lançamos
nossa nova identidade visual. Uma marca que traz nosso principal fundamento que é Cristo e
sua Cruz, preservando os elementos de nossa história e guardando o ‘L’ de Liberdade, de
Liber. Uma igreja que olha o futuro sem esquecer seu passado.

Ações Sociais
Durante esse tempo de pandemia, entender as necessidades materiais da nossa comunidade
foi uma grande preocupação da nossa liderança. As ações sociais viabilizadas pela
generosidade de irmãs e irmãos de nossa Liber ampararam centenas de famílias neste período.
Em 2020 os Ministérios de Ação Social (MAS), Um Novo Tempo/Adolas Liber, e Música
distribuíram mais de 1200 cestas básicas.

A Liber não parou
Muito foi feito e muito mais será feito em 2021, pois nosso Deus tem planos de prosperidade
e esperança para nós (Jeremias 29:11), e Ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder,
amor e equilíbrio (II Timóteo 1:7).

Que Deus abençoe nossa Liber !
Diretoria da Igreja Batista da Liberdade
Março de 2021
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RELATÓRIO DA DIRETORIA FINANCEIRA
Ano 2020
As providências iniciais tomadas pela Diretoria Financeira nos meses de Janeiro e Fevereiro/20:
1.) Tomamos conhecimento da situação financeira da Igreja
2.) Traçamos um plano inicial para manter o equilíbrio financeiro herdado da gestão
anterior
3.) Iniciamos um estudo para incrementarmos as receitas e cortamos as despesas passíveis
de corte, com o objetivo de pouparmos um orçamento anual como reserva estratégica.
Gostaríamos aqui de prestar uma nota de louvor e agradecimento à Diretoria Financeira
anterior, que mesmo em face da perda de membresia ao longo dos últimos anos que manteve
sempre as finanças da Liber saneadas e em dia.
Em 14 de Março ocorre o inesperado, ou seja, encerramos nossas atividades presenciais. Diante
do quadro mundial da Pandemia e o forte impacto na conjuntura econômica:
1.) Organizamos um plano de contingenciamento para um cenário de receitas estimadas
em 70% do nosso orçamento anual
2.) Mantivemos o emprego de todos os nossos colaboradores (funcionários e ministros)
3.) Estabelecemos uma régua para contemplar em 100% do salário, aqueles que
percebiam um valor menor e um corte de até 50% para os com remuneração acima
da régua.
4.) Repactuamos os valores de contratos de prestação de serviços (Ar-Condicionado,
Elevadores, Contabilidade, Informática, etc).
A partir de Abril/20 e ao longo dos meses seguintes pudemos ver a mão de Deus presente em
todas as nossas ações e com o resultado positivo das nossas finanças investimos em diversas
áreas principalmente na questão da transmissão digital dos nossos cultos e na modernização
da Igreja.
1.) Investimentos em equipamentos digitais de última geração de áudio e vídeo
2.) Investimentos na criação da nova logomarca
3.) Investimentos em equipamentos de iluminação do palco
4.) Equipamentos de Informática
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5.) Reforma de infiltrações de água no templo, reconstrução do muro do estacionamento
e início da reforma da cozinha.
RECEITAS - DESPESAS – INVESTIMENTOS 2020
ORÇAMENTO ANUAL

R$ 3.240.000,00

DIZIMOS E OFERTAS

R$ 3.228.961,39

DESPESAS

R$ 2.740.342,58

OU
OU
OU

RESULTADO (ECONOMIA) NO ANO 2020

R$

R$ 270.000,00

MENSAIS

R$ 269.080,12 MENSAIS
R$ 228.361,88 MENSAIS
488.618,81

Com o resultado do ano de 2020, pudemos recompor as finanças da Liber e aplicamos os
valores conforme segue:
Reserva Estratégica - Poupança

R$ 270.000,00

Investimentos no Ano em Comunicação

R$ 100.000,00

Investimentos na Modernização Templo

R$ 40.000,00

Incremento no Capital De Giro

R$ 80.000,00

INVESTIMENTOS NO PATRIMÔNIO DA IGREJA BATISTA DA LIBERDADE, REALIZADOS
NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021
01) RESTAURAÇÃO DO TETO E FACHADA RUA SANTO AMARO:
Reparo de vazamento na laje de entrada da Liber, com pintura geral da entrada e
colocação de holofote com sensor de presença para entrada de pedestres:
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02) RESTAURAÇÃO DO ESTACIONAMENTO:
Conserto dos muros, substituição dos holofotes e pintura geral das grades, muros e
piso:
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03) RESTAURAÇÃO/REFORMA DA COZINHA:
Substituição das Janelas, Revestimento de parede, Piso, Iluminação, Armários,
Geladeira, Forno e adequação da utilização da área para funcionários:
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04) ILUMINAÇÃO ESPECIAL PARA O PALCO:
Aquisição de Ribaltas e Par Leds + Softer de comando:

05) EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VÍDEO:
Aquisição de 02 Câmeras Sony HWR-NX5R, 01 Switcher ATEM, 01 Câmera MINI PRO
BLACKMAGIC SWATEMMINIBPR, 01 Iluminador Led para Estúdio Fotográfico e
Acessórios:
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