Escala do próximo domingo
Dirigente do louvor: Paloma
Culto infantil: Rose e Raquel
Recepção: Teresa, Dario e Jaqueline
Som: Rodrigo - Projeção: Fabrício
Filmagem: Galiazzi

Aniversariantes da semana

Dia 10: Vinicius Santos Cannone
Dia 11: Adriana Mazoni Andrade M. Mendes
Dia 12: Maria de Nazaré Costa de Souza
Dia 14: Maíra de Melo Sathler

Se você faz aniversário esta semana e seu nome não
está aqui, informe a recepção

A contribuição de Israel para a construção do Tabernáculo, um belo exemplo

No Êxodo, ou seja, quando Deus libertou
os hebreus de sua prolongada escravidão no
Egito, Deus forçou os egípcios a dar-lhes vestimentas, jóias de prata e de ouro, muitas riquezas. Foi como um pagamento por anos de
trabalho forçado (Êx 3.21-22; 12.35-36). Cerca de um ano mais tarde, estando Israel no Sinai, Deus ordenou a Moisés que construísse o
Tabernáculo, uma tenda grande e rica para a
adoração. Ordenou-lhe também que dissesse
ao povo: “Tomai, do que tendes, uma oferta
para o Senhor; cada um de coração disposto,
voluntariamente a trará… Então… veio todo
homem cujo coração o moveu e cujo espírito
o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor para a
obra da tenda da congregação, e para todo o
seu serviço… homens e mulheres, todos dispostos de coração…” (Êx 35.4,520,21,29).
É assim! Deus não pede que lhe ofertemos o que não temos. Ele nos dá primeiro;
depois ordena que lhe demos uma parte do
que já nos deu. Nós o fazemos em obediência, movidos por gratidão e visão missionária.
Aqui na IP Libertas não fazemos levantamento de dízimos e/ou ofertas durante os
cultos. As contribuições voluntárias 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 e Comunhão

Informativo
Informativo Semanal
Semanal -- 08
01 de
de Outubro
Outubro de
de 2017
2017

Quartas-feiras, às 19:30:
Grupo Leme, com Galiazzi,
Grupo Copanena, com o Pr. Eber
Grupo de Adolescentes, com Joaquim e Serginho
Quintas-feiras, às 19:30:
Grupo Flamengo, com Elaine.
Domingos, às 9:00:
Grupo de Casais Jovens,
com direção intercalada
O Grupo de Jovens Solteiros está
se reestruturando.
Grupo de Oração
na igreja, nas quintas-feiras, às 19:30.
Participe na medida do possível.
“Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em
espírito e em verdade” (Jesus)
Prepare-se espiritualmente e fisicamente para o
culto ao Senhor. Seja pontual e reverente. Evite
levantar-se durante o culto. Desligue o celular.
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:
Quinta às 19h30 e Domingo às 17h30

Rua Francisco Sá, 51, Loja 23, Copacabana
(21) 3088 7919
contato@igrejalibertas.org
www.igrejalibertas.org.br
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Paixão evangelística

N

estes últimos domingos, temos escrito
e falado sobre a importância e urgência da evangelização. Aqui vão mais alguns
comentários e expressões apaixonadas de
grandes evangelistas, uma inspiração que
nos motiva, quando não nos envergonha…
Antes da evangelização ser um programa,
ela é uma paixão - paixão do coração que se
expressa em ação redentora.
Evangelização foi o grito de angústia
do próprio Jesus quando, à vista de Jerusalém, chorou e lamentou: ”Jerusalém,
Jerusalém, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos…” (Mt 23.37). Evangelização foi a paixão dos primeiros discípulos de Cristo: “Todos os dias, no templo
e de casa em casa, não cessavam de
ensinar e de pregar Jesus, o Cristo” (At
5.42). Evangelização foi a paixão de
Paulo. Ele dizia: “Ai de mim se não pregar o evangelho” (I Co 9.16).
Evangelização foi a paixão de John Nox.
Ele clamava do mais profundo de sua alma:
“Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro!” John
Wesley, o fundador da Igreja Metodista, tinha
uma visão ainda mais abrangente: “O mundo é
a minha paróquia!” Foi a paixão evangelística
que fez Henry Martin desembarcar nas praias
da Índia e gritar: “Aqui, deixem-me gastar
por Deus.” Movido por esta mesma paixão,
David Brainerd dedicou sua vida à evangelização dos “peles vermelhas” americanos;
ele foi visto tossindo sangue dos pulmões
tuberculosos enquanto, sobre a neve, orava
por eles. Foi a paixão evangelística que levou a aristocrática Lady Dornithorne a entrar
nas favelas proibidas de Hong Kong para
levar o bálsamo do evangelho às prostitutas
e aos usuários de drogas.
Não nos interessaremos por evangeliza-

ção automaticamente; não começaremos a
praticá-la por acaso. Ela é um empreendimento tão caro que custou a Deus a morte
atroz do próprio Filho. Custou a Jesus um
sacrifício inimaginável. Evangelização custa
esforço, sacrifício, renúncia, e muito amor.
Para levar seu amigo paralítico à presença
de Jesus, quatro homens tiveram que carregá-lo escada acima, abrir um buraco no teto
e, com cordas, descer o deficiente até Jesus, com todo cuidado. E alguém teve que
pagar por aquele telhado! Talvez seja estar
a razão ou uma das fortes razões por que
muitos não evangelizam. É custoso…
(Resumido e adaptado de A Igreja Viva, de
Leighton Ford, cunhado de Billy Graham)

Evangelização e
Estudos Bíblicos de Integração
O pastor tem escrito e falado sobre a
importância e urgência da evangelização. Ore sobre o assunto; anote o
nome de um parente ou amigo que
ainda não conhece o evangelho ou não
seja genuinamente convertido a Cristo,
ore por ele regularmente, aproxime-se,
ganhe sua confiança, e busque oportunidade de evangelizá-lo. Não se trata
de proselitismo, de puxar alguém para
sua religião ou igreja. O importante é
amar, servir, ser exemplo e inspiração,
e anunciar as boas novas de salvação
que temos em Cristo.
Os Estudos Bíblicos de Integração,
que o pastor está ministrando a alguns
interessados, no sábado, podem ajudá
-lo nesta missão. Pegue uma cópia na
secretaria ou baixe da página
Estudos Bíblicos, no blog do pastor:
eberlenzcesar.blog.br

Investidura dos
presbíteros reeleitos

Transcorreu em perfeita ordem a Assembleia Geral Extraordinária desta igreja, no domingo passado. Foram reeleitos
os irmãos presbíteros Rogério de Freitas
e Antônio Galiazzi. O Conselho, reunido
na última sexta-feira, agendou para o
próximo domingo, dia 15/10, no culto
das 18:30, a cerimônia de sua investidura e posse. Estamos alegres e gratos
a Deus por reconduzir estes amados
irmãos ao exercício do presbiterato, ao
lado do pastor e dos demais presbíteros.
Louvamos a Deus também porque nosso
Conselho, assim como a Junta Diaconal
e equipes de ministério têm servido ao
Senhor nesta igreja num clima de amizade e paz, e têm zelado com carinho e
oração pelos assuntos da igreja.

