Escala do próximo domingo
Dirigente do louvor: Rebeca
Culto infantil: Ingrid e Filipe
Recepção: Natália, Marilana
Som: Lucas - Projeção: Elaine
Filmagem: Joaquim

Participe de um dos nossos
Pequenos Grupos de Estudo e Comunhão
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.

Aniversariantes da semana

Domingos, às 9:00:
Grupo de Casais Jovens,
com direção intercalada

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

O Grupo de Jovens Solteiros está
se reestruturando.

Dia 15: Margarida Soares de Gouveia

Contribuição: Davi pede ofertas

O Templo de Jerusalém foi construído
pelo rei Salomão, mas, antes dele, seu

pai, o rei Davi, pediu ao povo que trouxesse ofertas para aquela obra monumental.
“Os chefes de família... fizeram ofertas
voluntárias... O povo se alegrou com as
ofertas voluntárias que estes fizeram” e
“Davi bendisse ao Senhor: Ó Senhor, tua
é a grandeza, o poder, a glória... porque
tudo é teu. Tanto riquezas como honra vêem de ti... Agora te damos graças
e louvamos o teu glorioso nome... Quem
sou eu, e quem é o meu povo, para que
pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti, e damos a
ti do que é teu.” (I Cr 29). Esse é o espírito
com que devemos dar ofertas ou entregar
nossos dízimos.
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
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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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Pastorado da Igreja
Como é do conhecimento desta igreja,
seu Pastor Efetivo Eleito, o Rev. Clinton,
está de licença no Canadá, em ano
sabático e também estudando e cooperando na First Evangelical Free Church
of Calgary. Seu plano inicial era retornar
ao Brasil em novembro de 2017, quando
termina seu mandato de pastor da IP
Libertas. Se convidado pelo Conselho e
eleito pela Assembleia, poderia reassumir
este pastorado.
Para substituí-lo, o Presbitériro do Rio
de Janeiro designou o Pr. Éber. Esperavase que no máximo até julho ou agosto, o
Pr. Clinton nos desse uma definição sobre
sua permanência no Canadá ou retorno
ao Brasil. Resolvendo permanecer por
lá, o Pr. Éber conduziria um processo de
sucessão pastoral na Libertas. Porfém,
o Conselho decidiu não iniciar esse processo de antes desta definição do seu
Pastor Efetivo eleito e plantador da igreja.
Ora, o Pr. Clinton não pôde decidir-se
senão agora em outubro quando o Board
da First Evangelical Free Church lhe fez
uma proposta oficial, com o aval da Assembleia da igreja (92% dos votos) para
desenvolver um ministério missionário entre os imigrantes brasileiros daquela igreja
e da cidade de Calgary. Esta proposta é
para um período de 2 anos, inicialmente.
Em vista disto, o Pr. Clinton permanecer
no Canadá em 2018 e 2019, pelo menos.
Restou muito pouco tempo, até a
próxima Reunião Ordinária do Presbitério (quandio se define o pastorado das
igrejas no ano) para o Pr Éber, juntamente
com o Conselho, iniciar um processo de
sucessão pastoral, que, obviamente, im-

plica em convidar pastores para conhecer a igreja e serem conhecidos e, então,
consultado o Presbitério, apresentá-los à
igreja como candidatos.
Paralelamente, os Presbíteros da Libertas consideraram o bom desempenho
do Pr. Éber e o consultaram se aceitaria
continuar à frente da igreja por mais
algum tempo, inclusive para conduzir
o processo de sucessão pastoral, no
devido tempo. O Pr. Éber aceitou o desafio, claro, na dependência da direção
de Deus através do parecer da igreja e
decisão do Presbitério em sua sua reunião ordinária, em 02/18. O Conselho,
então, achou por bem fazer uma consulta
informal à igreja, esclarecendo-lhe enfaticamente que não se tratava de eleição,
posto que pastor jubilado não pode ser
eleito. Dos 51 membros e congregados
presentes, 48 manifestaram, em cédulas, o desejo de continuidade do atual
pastorado (96%).
Por todos estes motivos, e considerando que a igreja está indo muito bem e em
paz com o seu atual pastor, o Conselho,
esta semana, encaminhou correspondência à Comissão Executiva do Presbitério
e ao próprio Presbitério pedindo que, em
02/18, designe outra vez o Pr. Éber para
o pastorado da Libertas. O Presbitério
poderá atender ou não; poderá designar
para a libertas um outro pastor evangelista ou efetivo. De qualquer modo, a igreja
precisa de prazo para eleger novo pastor
por no máximo 5 anos.
(Esta nota é extraída da carta que o Conselho
encaminhou à Comissão Executiva do Presbitério esta semana, anexando à mesma um relatório
das atividades e condições espirituais da igreja,
um quadro comparativo das presenças em 2016
e 2017, idem das finanças da igreja, e também
um relatório das atividades do pastor).

A investidura e posse dos presbíteros

reeleitos Rogério Freitas e Antônio Galiazzi,
anunciada para este domingo, foi adiada
para o domingo 29/10, por razão de viagem
inadiável do irmão Galiazzi.

Próximo domingo. O Pr Éber estará pregando na Igreja Sal da Terra, de Águas Claras
(do Pr. Marlon Camacho). A seu convite, pregará aqui na Libertas o Seminarista Danel Jargim.
Culto da Reforma. No domingo 29/10, no

culto das 18:30, vamos agradecer a Deus a
Reforma Religiosa ocorrida há 500 anos. O
Pr. Éber convidou o Rev. Davi Botelho, Pastor Auxiliar da Comunidade P. da Barra da
Tijuca, para pregar naquele culto especial.

O Dia Nacional de Ação de Graças,
este ano, será na penúltima quinta-feira
de novembro, dia 23/11. Aproveitando a
passagem do Pr. Clinton pelo Rio, para um
compromisso em Campos, RJ, o Conselho
resolveu celebrar a data com um culto no
dia 24/11, às 19:30. O Pr. Clinton será o
pregador. Oportunidade única para a igreja
matar as saudades. Anote na sua agenda.

