Contribuição
Louvamos a Deus e
agradecemos aos irmãos
que, em resposta ao apelo
no domingo passado, prontamente fizeram ofertas
para o sustento do ministério desta igreja. Carecemos ainda da participação
de todos, não somente
neste momento, mas regularmente. Se você ainda não é um dizimista ou
mesmo ofertante regular,
pense nisto com carinho e
oração. O Pr. Éber postou
uma série de estudos sobre
Mordomia Cristã (incluindo
dízimos e ofertas) no seu
blog. Sugerimos que você
os leia com atenção.
http://eberlenzcesar.blog.
br/2017/09/03/4584/
Igreja Presbiteriana Libertas
Banco Bradesco
| Ag. 445 | C/C 162274-9
CNPJ: 14.579.812/0001-48

Escala do próximo domingo
17 de setembro de 2017

Informativo Semanal - 10 de Setembro de 2017

Dirigente do louvor: Paloma
Crianças: Rose e Raquel
Recepção: Teresa, Dário e Jaqueline
Multimídia: Rodrigo (som), Will (projeção) e
Galiazzi(filmagem)

Aniversariantes da semana
Dia 11: Lucila Angelica Marques
Dia 12: Iosef Echer
Dia 14: Gilda Marques Pedro
Dia 14: Rebeca Bulhões Bertoni Lourenço
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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Minha Pátria para Cristo

S

ou do tempo em que os colégios todos realizavam paradas no Dia da
Pátria, com multidões nas ruas assistindo o
desfile, sacudindo bandeirolas… Havia civismo e patriotismo! Hoje, quase não vemos
isto. Para a maioria, o dia da nossa independência é apenas um feriado como outro
qualquer. Não valorizamos devidamente o
famoso Grito do Ipiranga - “Independência
ou morte!”
Somos uma grande nação, um país livre, muito bonito, sem desastres naturais
de grande porte. Com uma superfície total
de 8.547.403 km², o Brasil é o quinto maior
país do mundo. Nossa Floresta Amazônica
é a maior floresta tropical do mundo. Somos
um povo alegre, comunicativo, hospitaleiro,
abraçador. Os brasileiros cristãos agradecem
a Deus estas bênçãos e também a liberdade
religiosa que têm. Podemos nos reunir à vontade, podemos pregar e distribuir Bíblias e
literatura evangélica o quanto quisermos. De
fato, como se sabe, nestes últimos anos, de
um modo ou de outro, o Evangelho cresceu
muito neste país.
Mas é preciso listar e deplorar nossos
problemas, alguns quase crônicos: a corrupção generalizada, principalmente nos altos
escalões da política, a tremenda desigualdade social, a violência e consequente insegurança, a crise na saúde e na educação, a
crescente imoralidade… Vendemos turismo
sexual! Importamos, produzimos, consumimos e exportamos mais pornografia do que
alimentos! Esta situação, agravada nos últimos anos, nos envergonha. Muitos brasileiros, talvez os mais preparados, estão deixando o país…
Dissemos que a igreja evangélica cresceu muito por aqui nestes últimos anos, mas,
em grande medida, cresceu com motivações
erradas e doutrinação equivocada, prejudicial. Por isso também precisamos orar muito

por nosso país, por nossas cidades, por nossas famílias, por nossas igrejas. Particularmente, eu creio que nossas igrejas precisam
de um grande e poderoso avivamento espiritual. E creio que igrejas avivadas, santificadas e cheias do Espírito, atuando, de fato,
como “sal da terra” e “luz do mundo” farão
grande diferença, em cada cidade e no país
como um todo. “Minha Pátria para Cristo…”
não deveria ser apenas um hino… Deve ser
o anelo profundo e sincero do nosso coração
brasileiro.
Pr. Éber Lenz César

Decisões do Conselho em 04/09/17
1) Finanças da Igreja. Com base nos
extratos bancários e relatório do tesoureiro, o Conselho tomou conhecimento das
arrecadações e despesas da igreja e resolveu apresentar à mesma, nos domingos
10/9 e 17/09, um relatório sucinto, com
um gráfico esclarecedor.
2) Eleição de presbíteros. Aproximando-se o término dos mandatos dos Presbíteros Rogério Freitas e Daniel Lanes, o
Conselho resolveu convocar a Assembléia
da Igreja para o domingo, 01/10, às 18:30,
a fim de eleger presbíteros. Aguarde indicação de candidatos. O Pb Rogério já está
indicado para reeleição. A Assembleia é
composta por todos os membros da igreja;
os que se congregam conosco mas ainda
não são oficialmente membros da igreja
podem comparecer, mas não votar. Assim
determina a constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil.
3) Pastorado da Igreja. O Conselho tem
conversado sobre o pastorado da igreja em
2018 e quer que a igreja acompanhe o processo e opine. No domingo 24/09, após o
culto das 18:30, o Pastor e o Vice Presidente do Conselho darão algumas explicações
à igreja e lhe farão uma consulta. É importante que todos, membros e congregados,
estejam presentes.

AVISOS
Pequenos Grupos. Em seguida ao recesso
de agosto, nossos PG devem voltar a se reunir a partir deste mês. Para um grande recomeço, o Pb. Rogério de Freitas juntamento
com o Pr Éber convocam todos os líderes de
grupo e participantes dos mesmos para uma
reunião conjunta na próxima quinta-feira,
dia 14/09, às 19:30, na igreja. Cada PG deverá trazer algo para o lanche (sucos ou refrigerante, sanduíche ou salgados, bolos). É
conveniente os líderes dos PG combinarem
entre si o que trazer. Mais importante é que
todos compareçam.
Vittor Bahia da Rocha, nosso querido irmão, seminarista e colaborador foi agraciado
com uma grande oportunidade de trabalho
em São Paulo e mudou-se para lá. Transferiu-se do Seminário Presbiteriano do Rio
para o Seminário José Manoel da Conceição,
bem próximo à sua nova residência. Por um
lado, lamentamos a “perda”, mas nos alegramos com sua oportunidade e lhe desejamos
sucesso. Nathalia, agora sua noiva, por razão
de segurança, vai frequentar uma igreja mais
próxima de sua residência, no Rio. Compreendemos mas… farão falta.
PitStop. A lista dos que já se inscreveram
para o PitStop (Acampamento) está na recepção. Passe por lá e inscreva-se (um nome
em cada linha) ou deixe registrado que você
não poderá ir. Precisamos saber quantos pretendem comparecer para fechar o contrato
do local: Sítio Renovo, Itaboraí, 17-20/11.
Custo: entre R$ 300,00 a R$ 340,00, dependendo do número de inscritos. Não teremos
suítes para todos os casais.
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.

