Pregações
CURSO DE INVERNO LIBERTAS 2017

I
ENTRANDO
DE SOLA
A MAIOR REVOLUÇÃO ESPIRITUAL
DOS ÚLTIMOS TEMPOS

T O D A S A S Q U I N TA S - F E I R A S
DO MÊS DE AGOSTO, ÀS 19H30
Rua Francisco Sá, 51 - Copacabana
Comunidade Presbiteriana Libertas

igrejalibertas.org.br
fb.com/igrejapresbiterianalibertas

Como contribuir
Como todos sabem, não fazemos arrecadação de ofertas ou dízimos em nossos cultos. Esperamos que os membros da igreja e os demais
irmãos e amigos que congregam conosco contribuam espontaneamente depositando suas ofertas
e/ou dízimos na conta da igreja, abaixo discriminada. Muitos o têm feito pontualmente e generosamente. Entretanto, em reunião na última
terça-feira, o Conselho da Igreja constatou que
nestes últimos meses, a arrecadação diminuiu
um pouco, ao passo que os desafios do ministério
e necessidade de ajuda a um ou outro irmão ou
causa, aumentou. Considere o quanto o Senhor
o tem abençoado materialmente e espiritualmente e o quanto a igreja pode fazer pela causa do
evangelho, havendo recursos. Contribua fielmente e generosamente. Deus certamente suprirá todas as suas necessidades.
Igreja Presbiteriana Libertas
Banco Bradesco | Ag. 445 | C/C 162274-9
CNPJ: 14.579.812/0001-48

Escala do próximo domingo
13 de agosto de 2017

Informativo Semanal - 06 de Agosto de 2017

Dirigente do louvor: Paloma
Crianças: Juliana
Recepção: Nazaré, Juliana e Joaquim
Multimídia: Rodrigo(som), Fabricio (projeção)
e Galiazzi(filmagem)

Aniversariantes da semana
Dia 06: Adriano Gouveia
Dia 06: Paula Bonadiman Pedrozo
Dia 07: Tereza dos Santos Gomes
Se você faz aniversário essa semana e seu nome não
está aqui comunique a recepção.

Cadastro Libertas

Precisamos da sua foto, tipo 3x4, para nosso cadastro. E
se você mudou de email, endereço ou telefones, precisamos atualizar suas informaçoes! Mande e-mail para:

igrejalibertas@gmail.com

Pastor: Éber Lenz César
Presbíteros: André Galdeano, Daniel Lannes Poubel,
Fábio Patriota, Rogério Freitas, Ronaldo Spinelli
Diáconos: Marcus Albuquerque, Mozart
Rocha, Rodrigo Boschini.
Secretária: Lucila Marques
Culto Semanal: Domingos, às 18h30.
Reunião de Oração: Quarta às 19h30 e Domingo às 17h30
Pequenos Grupos: Procure o coordenador do PG mais próximo da sua casa para saber o local do encontro ou fale com
o Presbítero Rogério Freitas.

Rua Francisco Sá, 51, Loja 23, Copacabana
(21) 3088 7919
igrejalibertas@gmail.com
www.igrejalibertas.org.br
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O que Ele
espera de nós?
este breve artigo, apresento conN
siderações de João Calvino sobre
três tópicos fundamentais para a vida cristã.

No primeiro, o tema é o anúncio da vinda
do Senhor e a relação entre a morte de Cristo e a nossa vida. No segundo, o assunto é
a oração como evidência de um relacionamento com o Pai. No terceiro, abordo a diferença entre o que Deus espera de nós e o que
queremos oferecer a Ele. São três sínteses,
ideias para promover reflexão e decisões.
Boa leitura!
“Anunciais a morte do Senhor, até
que ele venha”.
Você já deve ter lido esta frase em I Coríntios 11.26. Observe atentamente que a ordem de anunciar a morte de Jesus está atrelada à sua volta. O assunto é a volta de alguém
que morreu. Se essa história acabasse aqui,
não haveria sentido. A grande questão é que
após a morte houve a ressurreição de Jesus,
ou seja, a morte da morte. A celebração da
Ceia do Senhor é um grande e público anúncio da morte de Cristo e, nas palavras de
João Calvino, significa que “a morte de Jesus Cristo é a nossa vida” [i]. Pela morte do
Senhor, os seus servos são vivificados. No
cristianismo, o Senhor dá a vida para que os
servos vivam. Lembre-se disso ao participar
da Santa Ceia.
Um cristão é por natureza uma pessoa
de oração.
A ausência de uma prática de oração
implica em afastamento de Deus, o que configura em descristianização, isto é, afastamento de Cristo. Em I Tessalonicenses 5. 17
está escrito: “Orai sem cessar”. Calvino explica essa passagem com a seguinte reflexão:

“Devemos fazer o possível para que o tempo
todo, toda hora, em todo lugar e em todas
as coisas, os nossos desejos sejam elevados
a Deus; que desejemos dele todo bem e lhe
rendamos louvor e graças por todo bem;
lembrando que em todas as coisas ele continuamente nos exorta e nos adverte por meio
delas” [ii]. Veja a oração como o testemunho de um relacionamento real entre Deus e
você. Passe mais tempo com Ele.
Santidade e pureza de coração.
Santidade e pureza de coração devem
ser o cerne de uma vida obediente ao Senhor. Quem assim age está fazendo o que
Deus quer e não o que quer. Uma breve
análise sobre a prática religiosa revela que
há uma tendência em fazermos para Deus
aquilo que nos agrada, o que não necessariamente significa ser o que o Senhor espera
de nós. João Calvino afirma que “em lugar
de procurarmos levar Deus a comprazer-se
com a santidade e a pureza do coração, inventamos sabe-se lá quantas pilhas de coisas
inúteis e de cerimônias que de nada valem,
esperando distraí-lo” [iii]. Qual é a consequência disso? Nossa confiança deixa de estar
em Deus e passa a ser posta em nós. Nessa
caminhada, muitos se afastaram do Senhor e
se perderam no caminho de uma religiosidade centrada em si mesmo.
Pr Haveraldo Jr. Vargas
[i] Institutas da Religião Cristã, volume 4,
página 25.
[ii] Institutas da Religião Cristã, volume 3,
página 110.
[iii] Institutas da Religião Cristã, volume
1, página 59.

AVISOS
Curso de Inverno. Em substituição às reuniões
dos Pequenos Grupos, em recesso durante o mês de
agosto, teremos qui na igreja, nas quintas-feiras de
agosto, às 19:30, um importante curso sobre temas
da Reforma do Século XVI. Várias igrejas estão sendo convidadas e você pode trazer seus convidados,
evangélicos ou não. Entrada franca. Entre 19:30 e
20:10, haverá um lanche; encerrado o lanche, a palestra de 30 a 40m. Contamos com você e com suas
orações.
- Dia 03/08 - Sola Scriptura, Só a Escritura (Rogério)
- Dia 10/08 - Sola Gratia, Só a Graça (Galiazzi)
- Dia 17/08 - Solus Christus, Só Cristo (Galdeano)
- Dia 24/08 - Sola Fide, Só a Fé (Willian)
- Dia 31/08 - Soli del Gloria, Glória.a somente a
Deus (Fábio)
Viagem do Pastor. No mês de agosto o Pr. Éber
e Márcia estarão de férias no Canadá onde passarão
um mês com o filho Pr. Clinton e sua família. Contam com suas orações. O pastor deixa uma escala de
pregadores para os domingos em que estará ausente.
Visita ilustre. Hoje, domingo 06 de agosto, o Pr.
Haveraldo Vargas, Presidente do Presbitério do Rio
de Janeiro e pastor da Igreja P. das Américas, na Barra, é nosso convidado para pregar e celebrar a Santa
Ceia aqui na Libertas.
Pr. Clinton pregará na Libertas no terceiro domingo de agosto, dia 20... No telão, claro.
Vem aí mais um PitStop (Acampamento Libertas). Está sendo planejado para os dias 17 a 20 de
novembro. O preletor será o Pr. Paulo Jr, da Igreja Sal da Terra de Goiânia, que já foi preletor num
PitStop anterior. No culto deste domingo, mostraremos algumas fotos do local que nos foi possível reservar para este evento, e faremos uma pré-inscrição.
O evento só poderá ser confirmado se houver inscrições suficientes. Contamos com você.
Venha orar com a gente. Todas as quartas, de
19h30min às 20h30 na Libertas. E todos os domingos, antes do culto, às 17h30, também temos
o nosso Cantinho de Oração. Chegue mais cedo pra
orar com a gente.

