Escala do próximo domingo
07 de outrubro de 2017

Dirigente do louvor: Paloma
Crianças: Mariana e Sueli
Recepção: Teresa e Marcus
Multimídia: Rodrigo (som), Fabricio
(projeção) e Joaquim (filmagem)

Aniversariantes da semana
Dia 24: Raphael Costa
Dia 29: Nathaniel Ribeiro
Se você faz aniversário essa semana e seu
nome não está aqui comunique a recepção

Contribuição

A Bíblia tem muito a dizer sobre consagração pessoal, dízimos e ofertas para
custeio dos ministérios da igreja, evangelização e ajuda aos necessitados. Veja
este belo exemplo, elogiado pelo apóstolo
Paulo: “Posso testemunhos que eles [os
cristãos da Macedônia] deram não apenas o que podiam, mas muito além disso,
e o fizeram por iniciativa própria. Eles nos
suplicaram repetidamente o privilégio de
participar da oferta ao povo santo. Fizeram
até mais do que esperávamos, pois seu
primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e
a nós, como era desejo de Deus” (II Co 8.35. Leia os capítulos 8 e 9 desta carta aos
Coríntios). Aqui na IP Libertas, não fazemos levantamento de dízimos e/ou ofertas
nos cultos. As contribuições espontâneas
são postas no gazofilácio à entrada ou depositadas na conta da igreja:
Igreja Presbiteriana Libertas
Banco Bradesco
| Ag. 445 | C/C 162274-9
CNPJ: 14.579.812/0001-48

Participe de um dos nossos Pequenos
Grupos de Estudo Bíblico, Oração e Comunhão, durante a semana.
Quartas-feiras, às 19:30:
Grupo Leme, com Galiazzi, em sua
residência
Grupo Copanena, com o Pr. Eber, na
igreja
Quintas-feiras, às 19:30:
Grupo Flamengo, com Elaine. Confira
local.
Os Casais Jovens têm se reunido com
o pastor e esposa em dias diferentes, mas
está se estruturando para fixar dia, hora,
coordenadores e material a ser estudado.
O Grupo de Jovens Solteiros está se reestruturando. Os PG Leme e Flamengo, nestes três meses, vão estudar o precioso livro
“Cristão Contagiante”. O PG Capanema
numa próxima reunião, decidirá se prossegue estudando a História Bíblica ou se estuda Cristão Contagiante.
Um Grupo de Oração se reúne na igreja, nas quintas-feiras, às 19:30. Participe na
medida do possível.

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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A urgência da
Evangelização

Minha esposa pediu-me para olhar
as crianças enquanto ela ia ao merA
cado. Tudo bem. Elas ficaram brincando no

jardim enquanto eu trabalhava no meu escritório, bem ali. Passado algum tempo, eu disse a
Debbie, 6 anos, para entrar. Não tive qualquer
resposta. O irmãozinho, de 4 anos, disse que
ela havia retornado à escola, a apenas duas
quadras. Fui procurá-la no pátio da escola,
mas não a encontrei. Quando voltei para casa,
preocupado, minha esposa estava chegando.
Apreensivos, procuramos nossa filhinha nas
casas vizinhas; ela não estava em nenhuma
delas. Fui novamente à escola. Enquanto minha esposa a procurava no centro comercial,
ali em frente, eu e o diretor da escola percorremos as salas de aula. Nada. Fui, então, à
velha estrada, nos fundos da escola. Olhei
para o bosque… Não pude evitar lembranças
terríveis de rapto de crianças ocorridos na
cidade há algum tempo. Andei para cima e
para baixo chamando: “Debbie… Debbie…”
Quinze minutos mais tarde minha filhinha veio
sorrindo de um dos cantos da escola…
Passados o susto e as lágrimas, refleti sobre o incidente. Durante aquelas duas
horas em que Debbie esteve desaparecida,
nada mais importou. No meu gabinete eu tinha livros para ler, cartas e artigos para escrever, planos… Mas tudo foi deixado de
lado naquela hora. Eu só pensava numa coisa: minha filha estava perdida e eu precisava encontrá-la. Eu tinha apenas uma oração,
que repetia sem parar: “Senhor, ajuda-me a
encontrá-la…” Então, eu me perguntei: “Com
que frequência eu, um ministro cristão, tenho
esta mesma preocupação e urgência em relação aos pecadores perdidos que estão longe
de Deus?”

Ouvi, certa vez, um velho pregador dizer: “Se as pessoas têm alma, e elas a têm;
se as pessoas podem se perder ou se salvar
por toda a eternidade, e elas podem; então,

a coisa mais importante do mundo é reconduzir as pessoas a Deus, evangelizando-as e
levando-as a Cristo.” Será que eu realmente
acredito nisto?
O teólogo Emil Brunner dizia: “A igreja
existe pela missão, assim como o fogo existe pela combustão.” O que aconteceu com o
fogo?
(Autor desconhecido. Adaptado)

O pastor iniciou estes estudos com alguns
interessados, nos sábados, às 17h. São
evangelísticos e, para os que desejam
fazer pública profissão de fé e receber
o batismo, são a preparação necessária.
Entretanto, podem ser também uma ferramenta nas mãos dos membros e congregados da igreja que desejarem evangelizar e/ou discipular. Se você puder
participar das aulas, sábado, tanto melhor. Ainda está em tempo. Se não, baixe
os estudos que estão no blog do pastor,
na página Estudos Bíblicos:
eberlenzcesar.blog.br

Assembleia para eleição de presbíteros. Convocada
pelo Conselho, acontece hoje, a partir das 17:30, uma
Assembleia Extraordinária da Libertas para eleger
presbíteros, uma vez que o mandato dos Presbíteros
Rogério de Freitas e Daniel Lanes expira proximamente.
O Conselho optou por duas vagas e indicou os candidatos os Pb. Rogério de Freitas (reeleição) e Antônio
Galiazzi (reeleição, visto que é presbítero em disponibilidade vindo de outra igreja presbiteriana há mais de
um ano). No prazo estabelecido pelo Conselho, alguns
irmãos indicaram outros candidatos, mas, por razões
constitucionais, eles ainda não podem ser eleitos; um
deles ainda não é membro da igreja e os outros dois
ainda não têm um ano como membros. Poderão ser
indicados numa próxima eleição.
Pastorado da Igreja. No domingo passado, conforme
decidido pelo Conselho, o Pr. Eber esclareceu itens
constitucionais relativos à eleição de pastor efetivo na
igreja local ou designação de pastor pelo Presbitério;
informou também que o Pr. Clinton, pastor efetivo
eleito desta igreja até 11/17, estava convidado pelo
Conselho de Pastores e pelo Board da First Evangelical Free Church de Calgary, Canada, para assumir o
Pastorado da Comunidade Brasileira daquela igreja e
cidade por dois anos. Este convite ainda teria que ser
homologado pela Assembleia da referida igreja neste
último dia 26. E foi o que aconteceu. Por vontade de
Deus, a Assembleia decidiu a favor do pastorado do Pr.
Clinton com 92% dos votos. Em vista disto, o Pr. Clinton
encaminhou documento ao nosso Conselho e ao nosso
Presbitério comunicando sua permanência e pastorado
no Canadá. Ainda em nosso culto de domingo passado,
o Vice-presidente do Conselho, Pb. Rogério de Freitas,
comunicou à igreja que, sendo esta a decisão do Pr.
Clinton, o Conselho deseja que o Pr. Eber, pastor
efetivo designado até a próxima reunião ordinária do
Presbitério (02/2018), permaneça à frente da IP Libertas
em 2018. (Pastor Jubilado não pode ser eleito, mas
pode pastorear). Conselho quis a participação da igreja
nestas tratativas, razão porque lhe fez uma consulta
informal. Dos 51 irmãos que expressaram seu desejo,
em cédulas, 48 disseram “Sim”, 3 disseram “Não” (c.
96%). O Conselho, agora, vai encaminhar documento
ao Presbitério manifestando este desejo do Conselho
e da Igreja, o qual é também o desejo do Pr. Eber.
Permaneçamos em oração sobre o assunto, cônscios
de que o Presbitério decidirá a respeito em sua reunião
ordinária em 02/2018. E vamos trabalhar, no amor que
nos une, sabendo que, “no Senhor, o nosso trabalho
não é vão” (I Co 15.58).
Precisamos de você! O Conselho da Igreja reuniu-se no
dia 23/09 com os coordenadores e auxiliares dos ministérios da igreja para uma avaliação e planejamento. Estamos
precisando de reforço nas equipes de louvor, sonoplastia e
mídia, recepção, ministério com as crianças, adolescentes
e jovens. Pense e ore a respeito. O serviço de Deus (dentro

