Escala do próximo domingo

As finanças da Igreja
pedem socorro!
Irmãos, como todos sabem, não
fazemos coleta de dízimos ou ofertas em
nossos cultos. Os contribuintes voluntários depositam suas ofertas diretamente
na conta da igreja (veja abaixo), ou no
gazofilácio que fica na recepção da igreja.
Acontece que o tesoureiro, Pb. Ronaldo,
nos informou que o saldo atual da igreja
não passa de um terço das nossas despesas
mensais certas. A igreja tem sido corajosa
e generosa e nunca deixou de cumprir seus
compromissos. Não será agora… Ore por
isso e, se possível, faça uma oferta extra
para atendermos as demandas atuais, e
siga como um contribuinte generoso e regular. A Bíblia encoraja isto em muitas
passagens e “Deus ama a quem dá com
alegria”.
Igreja Presbiteriana Libertas
Banco Bradesco
| Ag. 445 | C/C 162274-9
CNPJ: 14.579.812/0001-48

10 de setembro de 2017

Informativo Semanal - 03 de Setembro de 2017

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

Aniversariantes da semana
Dia 06: Elaine Pereira Silva
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
contato@igrejalibertas.org
www.igrejalibertas.org.br
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Quando a vida parece não
fazer sentido
Em nossa última semana em Calgary, Canadá, fomos a uma reunião de oração na igreja
que o Pr. Clinton frequenta com a família e onde
ele colabora. Presentes apenas canadenses. Clinton
dirigiu a reunião em inglês (primeira vez) e Márcia
ministrou a palavra (também em inglês). Parece
que todos entenderam, pois estão comentando até
hoje… Distribuíram um programa que inclui o
texto que traduzo aqui, resumindo um pouco. Eu
o achei muito edificante.
Pr. Eber

Três maneiras de viver pela fé
quando a vida parece não ter sentido
Em outubro de 2014, minha vida mudou. Eu tinha uma insuficiência renal e não
sabia. Se eu tivesse esperado um pouco mais
para ir ao médico, eu teria morrido. No hospital, senti as dores mais terríveis de toda a
minha vida. Nos dois anos seguintes passei
por seis cirurgias e fiquei muito fraco, física,
emocional e espiritualmente. Estranhamente, nesse mesmo tempo eu tive uma excelente oportunidade ministerial, a melhor de
toda a minha vida.
Então eu perguntei ao Senhor: “Por que
o Senhor me deu uma oportunidade como
esta justamente agora quando eu não tenho
condições de aproveitá-la?” A vida, às vezes,
parece não ter sentido.
Abraão passou por isso. Ele apostou
toda a sua vida na promessa de Deus de darlhe um filho. Então, Deus lhe pediu para
sacrificar Isaque. Não fazia sentido. Mas
Abraão obedeceu. Como ele conseguiu? Sua
experiência nos ensina três princípios que
podem nos ajudar a viver pela fé quando a
vida parece não ter sentido.

1. Nós estamos sendo fortalecidos.
O autor da carta aos Hebreus explica
que Abraão estava sendo testado. O termo
é o mesmo que se usa para descrever o processo de purificação do metal. Deus permite
dificuldades, situações inesperadas e indesejáveis em nossa vida para nos testar e purificar. Eu chamo isto de teologia da graça
desconfortável.
2. Não devemos tentar entender tudo.
Hebreus 11 indica que Abraão não sabia que Deus proveria uma animal para o sacrifício. Ele não obedeceu porque sabia o que
ia acontecer. Quando Deus permite circunstâncias confusas em nossa vida ou nos pede
para fazer algo estranho, ele não tem que nos
dizer porque.
3. Precisamos confiar nas promessas e
mandamentos de Deus.
Abrão obedeceu pela fé, apoiandose nas promessas de Deus. Ele sabia que o
Senhor não mente e que ele podia confiar.
Quando a vida não faz nenhum sentido, estas duas coisas são suficientes para vivemos
pela fé.

AVISOS
O pastor e sua esposa Márcia relatam, em poucas palavras, o muito que Deus lhes proporcionou
nestas férias inimagináveis. Tão longe… e tão lindo
e proveitoso. Passar esse tempo com o filho Clinton,
Juliana e três das quatro netas, foi o mais importante.
Mas eles nos levaram para muitos passeios… E que
passeios! A cada nova paisagem louvávamos a Deus
por sua obra na Criação. Estradas perfeitas, montanhas imponentes, florestas infindáveis de pinheiros,
lagos cristalinos refletindo o azul do céu, tudo lindíssimo. Cálgary é tida como uma das cidades mais
lindas, limpas e agradáveis para se viver, em todo o
mundo. E foi muito agradável e edificante participar dos cultos e pregar uma vez na First Evangelical Free Church, anteriormente chamada Cristãos
Brasileiros em Calgary, a igreja pastoreada pelo Pr.
Jaime Cisterna, cunhado de Juliana, e onde Clinton
e Juliana têm colaborado. Sentimos saudades dos
amados irmãos da Libertas. Acompanhamos suas
notícias pelo WhatsApp e e-mails. O pastor agradece as orações de todos e aos Presbíteros e demais irmãos que conduziram os trabalhos em sua ausência,
incluindo o Curso de Inverno.
Curso de Inverno. Terminou na última quintafeira. Estão de parabéns os palestrantes e organizadores. Temas de suma importância. Se você perdeu
por algum motivo, veja no site da igreja.

Quero voltar à minha história. Ao contrário do que eu poderia esperar, estes últimos anos têm sido os anos mais produtivos
do meu ministério. Através do sofrimento,
Deus me ensinou que ele não precisa que eu
tenha saúde perfeita para usar-me.

PitStop em novembro. Você já se inscreveu? Precisamos verificar quantos pretendem comparecer a
fim de fecharmos a programação. Preletor: Pr. Paulo
Borges Jr, nosso conhecido de outro PitStop. Uma
palavra sempre muito abençoadora. E a convivência? Você não pode perder! Procure algum presbitero ou liderança de nossa igreja.

Talvez se passem muitos anos até que
você veja o resultado do que Deus está fazendo e que agora não tem sentido algum. Pode
ser até que Deus nunca lhe revele seus motivos. Mas isto não importa. Suas promessas
e mandamentos são suficientes. Sua graça é
suficiente para você e o poder Deus sobressai
ainda mais em nossa confusão e fraqueza.

Culto deste domingo. O Pr. Éber prega no culto deste domingo e celebra a Santa Ceia do Senhor.
Acompanhe com oração e participe da Ceia com o
coração agradecido pelo sacrifício de Jesus levando
sobre si os nossos pecados e reconciliando-nos com
o Pai.

Paul Trirpp

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.

