Pregações

Escala do próximo domingo
30 de julho de 2017

Informativo Semanal - 23 de Julho de 2017

Dirigente do louvor: Rebeca
Crianças: Nathalia
Recepção: Marilana
Multimídia: Adriano(som), Fabricio (projeção)
e Will(filmagem)

Aniversariantes da semana
Dia 27: Joaquim Felipe Teles Quinderé Ribeiro
Dia 27: Vittor Baia Rocha
Se você faz aniversário essa semana e seu nome não
está aqui comunique a recepção.

Cadastro Libertas

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

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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Cristãos avivados
evangelizam
o culto deste domingo, encerraN
remos nossa série de mensagens
sobre avivamento. Vimos que em todos os

avivamentos bíblicos e históricos houve necessidade de líderes, pregação, arrependimento, confissão, fé, santificação. Na mensagem
deste domingo, vamos ver que no avivamento
pentecostal, que deu início à igreja cristã e sua
expansão, além destes elementos, houve um
avivamento da evangelização.		
Inspirados e encorajados pelo exemplo
dos primeiros cristãos, precisamos priorizar
a evangelização em nossa igreja e em nossa
vida. Nossa programação, às vezes, desvia-se
deste objetivo e foca a sociabilidade, a arte, a
cultura, a ação social, as construções. Essa
substituição é um dos problemas mais sérios
em muitas das nossas igrejas. Precisamos recordar as palavras do Senhor Jesus a um pretenso discípulo que quis atender a um dever
filial em detrimento de sua missão prioritária:
“Deixe que os mortos sepultem os seus próprios
mortos; você, porém, vá, e proclame o Reino de
Deus” (Lc 9.60). Os que não têm a Vida podem montar clubes, escolas, hospitais; distribuir alimento, roupas e até construir templos
como a Abadia de Westminster , de Londres,
ou a Catedral de Notre-dame, de Paris. Mas
somente os que têm estado com Jesus e têm
sido avivados, podem ir e pregar o Evangelho.
“Você… vá, e proclame o Reino de Deus” . Você,
irmão! Você, Igreja Libertas! Esta é sua missão prioritária no mundo. É fruto do Avivamento. As outras atividades são importantes
e podem até gerar oportunidades evangelísticas, mas são contingenciais. O Senhor que
nos deu essa missão, obviamente, nos guiará
em seu cumprimento. Precisamos estar atentos às oportunidades. Os Pequenos Grupos,
por exemplo, podem ser uma excelente oportunidade para evangelizar vizinhos, amigos e
colegas. Tenho lembranças de várias pessoas
que se converteram nos Pequenos Grupos ou

Grupos Familiares da Igreja Presbiteriana das
Graças, em Recife, quando eu a pastoreei. Um
deles, José Andrelino, hoje é presbítero daquela Igreja, e toda a sua família está na igreja.
Um outro, Walter Beltrão, é pastor.
Entretanto, a forma mais eficaz de evangelização é o corpo-a-corpo, o evangelismo
pessoal. Um estudo cuidadoso do livro de
Atos, mostra-nos que foi principalmente dessa
forma que a igreja cresceu no primeiro século. Veja At 8.1,4, atentando para o destaque
que faço: ‘Naquela ocasião, desencadeou-se grande
perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos,
exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões
da Judeia e da Samaria… Os que haviam sido
dispersos pregavam a Palavra por onde quer que
fossem. Indo Felipe [um dos seis diáconos] para uma
cidade da Samaria, ali lhes anunciava o Cristo…”
Mais à frente, em Atos, o mesmo Filipe toma
carona na carruagem de um etíope, homem
influente, e o evangeliza (At 8.26-38). Notou
que os apóstolos (pastores) ficaram em Jerusalém; os demais cristãos, às vezes chamados
“leigos”, mesmo perseguidos, onde chegavam, pregavam… Cristão avivado não fica
calado…
Façamos uma lista de parentes ainda
não convertidos, amigos e colegas de trabalho
que gostaríamos de levar a Cristo. Oremos
intensamente por sua conversão. Sejamos
testemunhas intrépidas do Senhor Jesus. Ele
ordenou: “Ide...e pregai o evangelho a toda criatura” (Mr 16.15). E prometeu: ” [Vocês] receberão
poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão
minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra” (At 1.8).
O Senhor cumpriu sua promessa. O Espírito veio para a Igreja e para cada um de nós
naquele Pentecostes. Habita em nós. Temos
o poder. Quebremos a casca do egoísmo, da
auto-suficiência, do orgulho e da timidez; deixemos que a Vida e o Poder de Cristo fluam
através de nós.
Éber Lenz César

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. O Pr. Éber e Márcia viajarão
amanhã para o 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. O Pr. Haveraldo Vargas, Presidente
do Presbitério do Rio de Janeiro e pastor da Igreja P. das Américas, na Barra, aceitou convite do Pr.
Éber para pregar e celebrar a Santa Ceia aqui na IP
Libertas, no primeiro domingo de agosto, dia 6. O
Presidente gostaria de conhecer toda a igreja reunida
e certamente todos serão espiritualmente edificados
com sua pregação.
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.
Som da Terça. Esta chegando mais um Som da
Terça e a oportunidade de você trazer um amigo
para conhecer a Libertas. No dia 25 de julho com
o pocket show gratuito de AC e André Rodrigues.

