Contribuição
A Bíblia, como um todo, encoraja o
povo de Deus a fazer ofertas e entregar dízimos de forma espontânea, com alegria
e generosidade. Nós o fazemos reconhecendo a nossa mordomia, ou seja, que o
Senhor é o verdadeiro dono de tudo e nós
somos apenas seus mordomos ou administradores. Além disso, dizimamos e/
ou ofertamos motivados por visão missionária: entendemos que a igreja precisa de recursos para cumprir sua missão
evangelizadora e social na cidade e no
mundo. Havendo recursos, seus ministérios locais têm maior alcance; e a igreja ainda pode investir em missões mais
distantes. Ajude sua igreja. Não seja um
consumista! Seja dizimista e generoso
contribuinte numa causa que salta desta vida para a eternidade. No endereço
seguinte, leia uma série de estudos sobre
Mordomia Cristã: http://eberlenzcesar.
blog.br/2017/09/03/4584/
Nesta Igreja não fazemos levantamento de ofertas ou dízimos nos cultos.
Os contribuintes colocam sua contribuição no gazofilácio à entrada ou, melhor
ainda, fazem depósito diretamente na
conta da igreja.

Igreja Presbiteriana Libertas
Banco Bradesco
| Ag. 445 | C/C 162274-9
CNPJ: 14.579.812/0001-48

Escala do próximo domingo
01 de outrubro de 2017

Informativo Semanal - 24 de Setembro 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.

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 grande comissão
nunciamos uma mensagem especial
para este domingo à noite: SEMPRE
A
PRONTOS PARA CUMPRIR A MISSÃO

QUE O SENHOR NOS CONFIOU. Então,
aqui vai uma reflexão sobre esta missão, mais
comumente referida como A grande comissão. Foi
dada pelo Senhor Jesus aos seus discípulos momentos antes de sua ascensão.
“Vão e anunciem as boas novas a todos”
É assim que lemos em Mc 16.15. A tradução Revista e Atualizada é mais conhecida: “Ide
e pregai o evangelho a toda criatura…”. Dá a entender que nossa missão é apenas anunciar, pregar
o evangelho. Já é muito, certamente! Entretanto,
no evangelho de Mateus, vemos que Jesus ordenou que fizéssemos algo mais…
“Vão e façam discípulos…”
Evangelizar propriamente é só o começo.
Em seguida, é preciso ajudar os que crêem a se
fortalecerem na fé e na prática da vida cristã.
Como? Jesus disse: “… batizando-os em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos
discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes
dei…” (Mt 28.19-20). Isto inclui toda a vontade
de Deus, as doutrinas bíblicas e os mandamentos
de Jesus e seus apóstolos… Pense, por exemplo
no Sermão do Monte! (Mt 5-7). Só ali, quanto
ensino prático, transformador! Os Estudos Bíblicos de Integração que o pastor começou a ministrar a um grupo ontem, aqui na Libertas, são só
o começo. Estes e outros estudos podem e devem
ser ministrados por cristãos maduros aos seus familiares, amigos e colegas que ainda não se converteram a Cristo ou que, convertidos, precisam
crescer na fé. Se você tem algum tempo de conversão e já ouviu tanto, esta é sua missão! Não
seja como aqueles cristãos hebreus aos quais um
apóstolo escreveu: “Vocês se tornaram displicentes
acerca do que ouvem. A esta altura já deveriam ensinar
outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhes
ensine novamente os conceitos mais básicos da Palavra
de Deus. Ainda precisam de leite, e não podem ingerir
alimento sólido…” (Hb 5.11-12).

Noutras igrejas que pastoreei, sempre tive
irmãos que, como eu próprio, usaram os Estudos
Bíblicos de Integração e outros em seu trabalho
de evangelização e discipulado. É mais eficiente
do que uma conferência evangelística com um
pregador de renome… O próprio Billy Graham
dizia isto! Na mensagem de hoje, Márcia vai
mostrar fotos e resumir as histórias de alguns irmãos convertidos e discipulados nas igrejas por
onde passamos. Muitos deles se tornaram líderes
na respectiva igreja e até mesmo pastores e missionários.
A ajuda indispensável
Evangelizar e discipular não é fácil. De fato,
não podemos cumprir esta missão por nós mesmos. Precisamos da presença e do poder do próprio Cristo, através do Espírito Santo. Por isso, ele
acrescentou à Grande Comissão: “E lembrem-se
disto: estou sempre com vocês…” (Mt 28.20). E prometeu: “Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas…”
(At 1.8). Ele mesmo fará a obra através de nós.
Não temos por que nos esquivarmos alegando
incapacidade, nem podemos lançar-nos ao cumprimento desta missão confiando em nossa própria capacidade. Temos que fazê-lo com oração,
confiando nesta ajuda sobrenatural. Vamos pois!

Pr. Éber Lenz César

Assembleia para eleição de Presbíteros
Não se esqueça: No primeiro domingo de
outubro, 01/10, a partir das 17:30, Assembléia
Geral Extraordinária para eleger dois presbíteros. O conselho indicou para reeleição o irmão
Rogério Freitas, presbítero desta igreja com
mandato terminando em outubro, e o irmão
Antônio Galiazzi, presbítero em disponibilidade vindo de outra igreja presbiteriana. Foi dado
o prazo até hoje para eventuais outras indicações, mas não houve. Chegando, você assinará no livro de presença, receberá uma cédula,
e votará. Em seguida, participe da reunião de
oração e do culto. Havendo quórum, a Assembléia prosseguirá simultânea com o culto. O
resultado da eleição será dado ao final da mesma. Esteja em oração perla Assembleia.

Mensagem Especial. No último fim de semana,
Márcia César fez uma palestra num retiro espiritual promovido pelas irmãs da Igreja Presbiteriana do
Bairro Imperial (São Cristóvão). Dada a importância
do tema, SEMPRE PRONTOS PARA CUMPRIR
A MISSÃO DO SENHOR, o pastor a convidou para
trazer a mesma mensagem no culto desta noite. Inclui
vídeos motivadores. Leia antes a mensagem do pastor
neste boletim.
Pastorado da Igreja. Conforme temos anunciado,
hoje, no final do culto, o Conselho informará a igreja sobre suas cogitações acerca do pastorado da igreja
em 2018, e fará uma consulta informal aos membros e
congregados.
Pequenos Grupos. Recomeçamos nossos PG. Houve mudanças nos dias de reuniões. PG Copanema
(com Pr Éber) e o do Leme (com Pb Galizzi) passaram
a se reunir nas quartas-feiras, às 19:30. O PG do Flamengo (com Elaine) passou para quinta-feira, também
às 19:30. Lembre-se, os PG são de extrema importância para a preservação e aumento da comunhão na
igreja e também para a evangelização. Veja qual PG é
mais conveniente para você e fale com o coordenador
do mesmo.
Estudos Bíblicos de Integração. Ontem o pastor
começou a ministração de 9 estudos bíblicos a alguns
interessados. São estudos evangelísticos e de discipulado, preparatórios para a profissão de fé e batismo. O
curso, que é gratuito e inclui apostila, é ministrado no
sábado, das 17:00 às 18:15, na igreja. Membros da igreja mais antigos que desejarem fazer estes estudos com
a intenção de conhecê-los melhor a fim de ministrá-los
a outros interessados serão bem-vindos. Leia a mensagem do pastor neste boletim.
Liderança, Ministérios, auxiliares. O pastor reuniu-se ontem com os presbíteros, diáconos, coordenadores dos PG, equipe de louvor, de som e mídia, e
irmãos envolvidos no ministério com as crianças, adolescentes e jovens para avaliação e planejamento. Temos carência de auxiliares em praticamente todas estas
frentes de trabalho. Vamos correr atrás! Melhor se você
se oferecer. “Eis-me aqui, envia-me a mim” (Is 6.8).
Som da Terça. Esta chegando mais um Som da Terça e com ele, a oportunidade de você trazer um amigo
para conhecer a Libertas. No dia 26 de setembro com o
pocket show gratuito da saxofonista Denize Rodrigues.
Não perca!

