Escala do próximo domingo
Dirigente do louvor: Paloma
Culto infantil: Raquel e Maíra
Recepção: Marilana
Som: Rodrigo - Projeção: Fabrício
Filmagem: Galiazzi

Aniversariantes da semana
Se você faz aniversário esta semana
e seu nome não está aqui, informe à
recepção
Contribuição
‘Ó Senhor... tudo é teu... 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

Participe de um dos nossos
Pequenos Grupos de Estudo e Comunhão

Informativo
Informativo Semanal
Semanal -- 22
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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lut nal?
afi

Contra quem lutamos, afinal?
Texto do Pr. Marcelo Gualberto, da Comunidade Presbiteriana Central em Belo Horizonte e Diretor Nacional da MPC,
publicado e seu Facebook.
Título adicionado.

“Minha irmã lutou para salvar as crianças, mas foi pega de surpresa!”
A professora da creche em Janaúba, Heley de Araújo, entrou em luta corporal com
um homem em chamas para arrancar dos
seus braços criancinhas indefesas. Fez o
que foi possível, conseguiu salvar alguns, e
acabou pagando com a própria vida. Uma
heroína! Merecidamente, o presidente Temer
concedeu a ela a Ordem Nacional do Mérito,
uma honraria dada pela ‘dedicação e serviço
ao país e à sociedade brasileira’.
O que aconteceu na pequena e querida
Janaúba é um retrato do Brasil. Na TV, no
esporte, nas salas de aula, na política, e até
mesmo na religião, há mulheres e homens
imorais, pedófilos, violentos, maus, blasfemos,
homicidas, corruptos, caluniadores, presunçosos, inventores de males, desobedientes
aos pais, insensatos, pérfidos, adúlteros,
mentirosaos, falsos, sem misericórdia, com o
coração e a mente em “chamas pela maldade
e perversão”, querem abraçar crianças indefesas, jovens e adolescentes brasileiros. Um
abraço de morte. Um abraço da morte.
Não seria essa trágica história uma “parábola da vida real”? Não estará Deus falando
conosco, com a sua Igreja? A professora
foi pega de surpresa. Se assim não fosse,
talvez teria até mesmo evitado a tragédia. O
elemento surpresa foi fatal. No nosso caso
somos indesculpáveis. Desde o início Jesus
nos alertou a respeito da missão do inimigo:
‘matar, roubar e destruir’.

Perplexos e paralisados temos visto um
ataque aqui, outro acolá, como a história do
homem que permitiu a outro que pisasse nas
flores do seu jardim. Aos poucos o vizinho não
só destruiu todos os canteiros, mas entrou
na casa, deitou na cama do casal, abusou
da esposa e das filhas daquele homem que,
atônito, não conseguiu mais reagir.
Aqui, em nome da arte(?), uma exposição
que blasfema contra Jesus e promove todo
tipo de perversão sexual. Ali, uma ideologia
que diferencia sexo de gênero e diz que as
crianças devem ter o direito de escolher o

que vão ser a partir dos 12 anos (homem, mulher,
ou nenhuma das duas opções). Mais adiante, uma
cartilha, destinada a crianças a partir dos cinco
anos, ensinando ‘como se transa’. Além, escolas
nas quais as crianças e professoras tem que fazer
xixi no mato. Alhures, um homem, que ejaculou
no ombro de uma mulher dentro de um ônibus,
é colocado em liberdade pela justiça porque o
juiz entendeu que “não houve constrangimento
tampouco violência ou grave ameaça”.   

Os sinais estão por toda parte. Mencionei
apenas alguns. “Vem a hora, e já chegou”, da
Igreja se levantar e lutar, em nome de Cristo,
em prol da salvação das crianças, adolescentes e jovens brasileiros. Sei que os verbos
“lutar”, “guerrear”, “batalhar”, assustam muita
gente, até mesmo dentro das igrejas. Mas foi
exatamente esses verbos que foram usados
por Paulo para nos falar a respeito do que
nos espera como seguidores de Jesus. “A
nossa luta, guerra ou batalha, não é contra
carne e sangue, mas contra principados e
potestades nas regiões celestes”.

Por amor a uma jovem possessa, Paulo e
Silas enfrentaram o inimigo, as autoridades,
a opinião pública e os homens maus que
abusavam de uma adolescente. Pagaram
um alto preço. Foram humilhados, injustiçados, surrados e presos. Mas valeu a pena!
Uma adolescente foi liberta!
Valeu a pena, professora! Crianças foram
salvas! Quero seguir o seu exemplo! Para que
outros possam viver, e viver para sempre!

___________________

Comentário do Pr. Éber, no Facebook

Muito bom o artigo. Lementável este cenário.
Gostaria, porém, que o irmão se estendesse mais
sobre o texto “Nossa luta não é contra carne
e sangue, e sim contra os dominadores deste
mundo tenebroso, contra as forcas espirituais
do mal...”. Sim! Mas quais são nossas armas?
Variam as estratégias: protesto, manifestações,
declarações, mídia... Mas as armas, segundo
o texto (Ef 6.10-18) são a verdade, a justiça,
o evangelho, a fé, a Palavra, tudo “com toda
oração e súplica”. Em que pesem as estratégias
usadas, creio que o que mais precisamos é de
um avivamento bíblico e duradouro em nossas
igrejas. Avivamentos históricos converteram
milhares, mudaram leis, sociedade e países.
Precisamos que os ditos “cristãos” o sejam de
fato. “Sal da terra e luz do mundo”.

A investidura e posse dos presbíteros

reeleitos Rogério Freitas e Antônio Galiazzi,
será no próximo domingo, 29/10. Momento
importante na vida destes irmãos e da Libertas.

Pr. Éber e Márcia estão em Brasília. O
pastor está pregando na Igreja Sal da Terra,
de Águas Claras, DF (do Pr. Marlon Camacho).
O Seminarista Daniel Jardim gentilmente aceitou convite do Pr Éber para pregar no
culto deste domingo. Agradecemos e damos
as boas vindas ao casal (Daniel e Letícia).
Celebrações. No dia
28/10, às 14h, na Arena
Carioca, Parque Olímpico, a Igreja Presbiteriana
do Brasil estará realizando grande celebração
dos 500 Anos da Reforma. O pregador será o
Rev. Hernandes Dias Lopes. Melhor maneira
de ir é de metrô até estação Jardim Oceânico
e aí pegar o BRT, que deixa na porta. De
carro é necessário uma autorização. Aqui
na Libertas, faremos um Culto de Gratidão
pela Reforma no domingo 29/10, O Pr. Éber
convidou o Rev. Davi Botelho, Pastor Auxiliar
da Comunidade P. da Barra da Tijuca, para
trazer a Palavra. Venha e traga convidados.
Dia Nacional de Ação de Graças: Culto

no dia 23/11, sexta-feira.O Pr. Clinton estará
conosco e será o pregador.
Foi quarta- feira, dia 18,
a primeira reunião do
nosso PG TEEN, coordenado por nossos
irmãos Elaine, Joaquin
e Serginho. Dá vontade
de voltar à adolescência,
você não? Então, galerinha, não percam
o próximo: dia 1/11, 19:30. Tragam seus
amigos, seus colegas e toda a sua energia!

