Escala do próximo domingo
06 de agosto de 2017
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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

Informativo Semanal - 30 de Julho de 2017

Dirigente do louvor: Fabio
Crianças: Mariana e Sueli
Recepção: Teresa Pereira e Marcus
Multimídia: Adriano(som), Fabricio (projeção)
e Will(filmagem)

Aniversariantes da semana
Dia 02: Marcus Vinicius da Costa Albuquerque
Dia 03: Elusa Moreira Barroso
Dia 03: Lucas Dutra Pinz
Dia 03: Gabriela Costa Lenz César
Dia 05: Leonardo Corrêa Rosa
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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Avivamento no Reinado
do Rei Ezequias
os últimos cinco domingos, temos sido
N
abençoados com as pregações acerca
do AVIVAMENTO. Dentro dessa temática, ou

melhor dessa necessidade espiritual, gostaria de
trazer a reflexão que se segue.
Podemos apresentar também o Avivamento
com a seguinte expressão: Avivamento = Arrependimento + consagração (Santificação)
Arrependimento envolve um clamor sincero
face a consciência da pobreza em que se está. É
a confissão de pecados do pecador desesperado,
mas que tem seu refúgio no seu Salvador e Senhor. Consagração ou Santificação é uma reforma
(restauração ou cura) sincera que decorre de um
arrependimento sincero. Não se trata apenas da renuncia ao pecado, mas buscar valores perdidos do
Amor de Deus, é restaurar pela Obediência e fé, verdades já reveladas e experimentadas. Não se trata de
uma busca carnal pelo novo, mas sim a celebração
daquilo que foi novo, já foi revelado nas Escrituras
e nos dado com experiência própria de Sua Graça,
e que pela ação do Espírito Santo agindo em nossa fé submissa a Ele, crê no Seu poder de vivificar o
que já ardeu em nossos corações.
Vimos nos últimos domingos o avivamento
por meio de vários homens, vejamos na história do
Rei Ezequias, em IICr 29 a 32.
a) II Cr 28:1, Veredito da vida do rei Acaz,
pai de Ezequias, “não fez o que era reto perante o Senhor”. A situação nacional era de pecado e rebeldia. Avivamento independente das circunstâncias e da herança biológica, cultural ou espíritual.
b) II Cr 29:2 Temos com relação a Ezequias,
que sua relação com Deus é pessoal. IICr 29:10 temos o resumo do projeto de vida de Ezequias, que
parte de uma decisão: “Agora estou resolvido a fazer
aliança com o Senhor” consagração comeca com
uma decisão pessoal com o Senhor.
c) II Cr 29:3-5,10. O valor da Casa de Deus
para Ezequias equivale ao dar o primeiro lugar em
nossas vidas. Ele não adia o propósito “no primeiro ano, no primeiro mês” a santificação é prioridade na agenda. Ele abre as portas”, o avivamen-

to é somativo, não se trata de uma experiência que
guardo só para mim, ele a partilha. Ezequias parte
para reparar em sua vida e reino, o que é básico, e
não busca o espetacular, mas restabelece verdades
conhecidas.
d) II Cr 29:6-9 , o avivamento traz uma clareza que o pecado traz destruição. Não se pode ser
negligente com o pecado.
e) IICr 29:11, Há uma redescoberta do propósito de Deus. A palavra chave para o avivamento ou reavivamento é restauração, redescoberta
ou resgate. Ezequias olhou para o templo quebrado e para o povo perdido. Viu o fruto do pecado,
então ele redescobre o valor do que Deus já havia
dado. Se decide, levanta e move-se por fé e esperança.
Como o espaço é curto para desenvolvermos
os demais aspectos do Avivamento no reinado de
Ezequias, as fases de como se deu esse avivamento
pode ser entendido nos capítulos de II Cr 29 a 32.
Encontraremos nesses capítulos, santificação, restabelecimento do sacrifício que hoje para nós significa a centralidade de Cristo em nossas vidas, compromisso com o reino de Deus, o Louvor ganha
profundo significado de adoração, testemunho,
alegria no serviço na casa de Deus, lutas e vitórias
espirituais.
Concluindo, podemos resumir da seguinte forma o exposto aqui: O avivamento é pessoal
e que cresce para a comunidade e para a nação,
Deus irá honrar sua decisão em amá-lo acima de
todas as coisas. O avivamento é um processo de
restauração, de resgate de valores revelados em Sua
Palavra e já experimentados individualmente
com o auxílio do Espírito Santo e sintonizado
com as Escrituras.
Convido a lerem os demais capítulos de II
Cr 29-32, e se perguntem: Onde me encontro na
história do Rei Ezequias? “Estamos Resolvidos a
fazer uma aliança com o Senhor”? Que Deus nos
ajude.
Presb. Rogério Freitas
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; provame e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum
caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
Salmos 139:23-24

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 estão 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. 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 faremos uma
pré-inscrição. O evento só poderá ser confirmado se
houver inscrições suficientes. Procure o presb. Galdeano para mais informações. Contamos com você.
Venha orar com a gente. Alguns irmãos reúnemse na igreja para orar nas quartas-feiras, das 19:30 às
20:30, e também nos domingos, das 17:30 às 18:30,
antes do culto.

