
uma série de 3 estudos, vamos aprender um pouco sobre como a obra de 

Deus, em Cristo, revolucionou todos os seguimentos religiosos. O grande Ndiferencial do verdadeiro evangelho reside na ideia da graça. A graça é a 

manifestação do amor de Deus pelo ser humano. É o ato de bondade e compaixão 

que desconsidera aquilo que o homem é e faz. Deus decide se reconciliar com os 

seres humanos oferecendo seu amor, ou seja, o sacrifício de seu Filho amado em prol 

de todos os seres humanos. Basta que o homem se abra a esse amor para que Deus 

transborde em seu interior toda a sorte de bênçãos espirituais. O papel do homem é 

simplesmente entrar pelos portais da graça e descansar no Senhor, permitindo que 

Ele opere a transformação em seu interior.

O grande problema é que não estamos acostumados a receber presentes tão grandes 

assim. Achamos que sempre precisamos fazer algo, sacrificar algo, correr um pouco 

mais, cooperar com Deus. Precisamos aprender a confiar no amor de Deus e desfrutar 

de sua graça. O preço que Jesus pagou por nós na cruz foi suficiente para nos perdoar 

de nossos pecados passados, presentes e futuros. Não precisamos carregar a culpa 

pelo resto de nossos dias. Fomos perdoados de verdade. Essa consciência de que 

fomos perdoados por Deus, sem merecermos, ajuda-nos a caminharmos, dia após 

dia, em gratidão e fé. O grande problema é que, muitas vezes, por não compreender-

mos a fundo essa revolução da graça de Deus, acabamos nos tornando “religiosos de 

carteirinha”. Achamos que pecadores são aqueles que praticam a imoralidade, os que 

possuem vícios, os que estão perdidos em seus maus hábitos, etc. Esquecemos que, 

quando Jesus veio ao mundo, ele combateu outros pecados perigosíssimos como a 

religiosidade e o julgamento.

A revolução da graça transforma pecadores em pessoas dignas, por isso, o trajeto de 

crescimento espiritual é um processo para toda a vida e não uma corrida para 

criarmos uma imagem de santidade imediata para inglês ver. Somos tão abençoados 

pela graça e, às vezes, acabamos nos achando no direito de observar a vida alheia e 

julgarmos sem conhecermos o coração. A graça está fundamentada no amor e, por 

isso, precisamos de brandura e paciência para instruir e disciplinar, em amor. Exigir a 

transformação é o mesmo que assassinar a graça. Pode parecer uma palavra forte, 

mas tenho procurado não esquecer dela para que eu não me torne um religioso 

pecador. “Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado; coração compun-
ngido e contrito, não o desprezarás, ó Deus.” Salmo 51.17    Pr. Lucas Lima

A Revolução da Graça

Evento mundial reune líderes em Campinas

Amar a Deus. Amar aos outros.
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Nosso Propósito: ajudar pessoas a experimentarem uma vida plena e abundante com Jesus.
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R. Ibrain Nobre, 447  Jd. dos Oliveiras
Campinas/SP  CEP 13044-110
Tel.: [19] 3325.0531
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The Global Leadership Summit é um tivo de promover motivação, conexão, vi-

evento que existe com o objetivo de trans- são, capacitação e recursos à uma liderança 

formar líderes cristãos ao redor do mundo, disposta a aprender e se apoiar mutua-

trazendo inspiração para o alinhamento da mente.

Servindo líderes do mundo inteirovisão de expansão do Reino de Deus e o 
A WCA serve ao lado de 7.000 igrejas par-aprimoramento de habilidades em bene-
ceiras, representando mais de 90 denomi-fício da igreja local. As palestras e sessões 
nações e a 170.000 líderes em 90 países. do Summit foram gravadas previamente e 
Um privilégio único. Ao longo de um ano são exibidas em formato de vídeo legen-
15.000 igrejas são impactadas com visão, dado em alta resolução, produzidos e coor-
treinamento e recursos trazidos pelo denados pela Willow Creek Association.
Summit. No Brasil, o evento acontecerá em A Willow Creek Association (WCA), situada 
mais de 30 locais. Em Campinas, o Leader-no estado de Illinois, nos EUA, é uma orga-
ship Summit será realizado na Igreja do Na-nização cristã sem fins lucrativos fundada 
zareno Comunidade Esperança, no bairro em 1992. Seu ideal maior é maximizar o 
do Taquaral, de 28 a 30 de novembro. Você poder de influência da igreja local. Seu 
já é lider? Faça o quanto antes a sua inscri-compromisso é transformar os líderes cris-
ção. Está se preparando para ser um lider? tãos ao redor do mundo, inspirando uma 
Faça o quanto antes a sua inscrição e não visão alinhada com os propósitos do Reino 
perca essa oportunidade. Mais infos, visite o de Deus através de aprimoramento de ha-
site > bilidades e práticas. E tudo isso tem o obje- http://summitbrasil.org/

Nova Série de Mensagens de Novembro

série de estudosr uçãoevol

R. Ibrain Nobre, 447
Próximo Parque Prado  Campinasl
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24  Revolução da Cruzn

nDomingo  18h30

A revolução
que mudou

verdadeiramente
a história e
o mundo.

The Global Leadership Summit Brasil

Data: 28 a 30/11/2013  Igreja do Nazareno Comunidade Esperança

Investimento: R$ 110,00  Inscrições: até 25/11 no local,

pelo tel. (19) 3201.1132 ou pelo Website 

l
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www.summitbrasil.org

Jesus veio e nos deixou novo mandamento: “Amarás o 

Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua 

alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e 

grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, 

é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo.” 

Mateus 22:37-39. Jesus se fez homem, viveu entre nós e 

padeceu na cruz, como prova de seu grande amor, para nos 

remir e salvar, para nos resgatar ao Pai. A cruz e o coração são 

símbolos que representam o alvo e a missão de Jesus. Morrer na cruz, por amor, para 

salvar, resgatar. Viver no coração do homem, dando-lhe nova vida terrena e eterna. 

Fomos e somos alvo do grande amor de Jesus, de Deus o Pai e do Espírito Santo.

A partir de agora, esses elementos passam a ser a nossa logomarca, o símbolo que nos 

representa como Igreja. A cruz e o coração, a mensagem do amor, o convite a amarmos a 

Deus e aos outros. O lugar onde desejamos que Cristo faça morada, dentro do nosso 

coração.

Esta nova identidade é fruto do trabalho de quase um ano de vários encontros e 

reuniões com os líderes de nossa Igreja, para reflexão e definição das bases e princípios 

norteadores para a nossa vida pessoal e como Comunidade. Junto com o novo símbolo, 

o novo nome, mais curto e fácil de lembrar, guardar: Igreja Batista Livre.

Nosso propósito: Resgatados para resgatar. Ganhamos de presente a salvação e o 

amor de Deus, e com alegria, compartilhamos e testemunhamos aos outros a nossa fé. 

Conheça toda a nossa Declaração de Propósito, Missão, Visão e Valores visitando o 

nosso novo Website, no mesmo endereço:  

O site está de formato novo, com conteúdo rico e interativo. Quer procurar um texto 

bíblico? Biblia Online. Quer ouvir uma boa rádio cristã? Curta lá! Mensagens, vídeo 

clipes, fotos,  estudos,  eventos, notícias e muito mais. Ame a Deus e ame aos outros.      

www.batistalivre.org.br

Inspire-se e seja desafiado com palestras de líderes que fazem diferença. Invista em seu
desenvolvimento, capacite-se, aprimore-se e alcance mais resultados. Lidere onde estiver!



No último domingo tivemos o privilé-

gio de conhecer a pequena Sofia, filha 

do Pr. Osmir e da irmã Maria, que foi 

apresentada e consagrada ao Senhor. 

Que a pequena possa crescer em sabe-

doria e graça diante de Deus e que o 

Senhor abençoe toda a família.

 

Consagração da pequena Sofia

Os problemas, por vezes, nos abatem e nos 

entristecem. Qual é a nossa reação? Desisti-

mos, reclamamos, choramos? Alguns trans-

formam dificuldades em oportunidades e 

superam os seus desafios. Mais de 6 mil 

pessoas estiveram na Igreja Batista da La-

goinha recentemente para assistir a prega-

ção de Nick Vujicic, palestrante internacio-

nal que esteve pela primeira vez no Brasil.

Vujicic nasceu sem braços e pernas por 

conta de uma doença rara chamada de 

“síndrome tetra-amelia”. Precisou aprender 

a superar as limitações físicas para viver 

uma vida normal. Não foi fácil aceitar sua 

condição, ainda na infância ele pensou em 

suicídio e questionou a Deus muitas vezes por tê-lo criado com esta enfermida-

de. A resposta para suas indagações internas veio pela Bíblia, mais precisamen-

te pelos versículos de 1 a 3 de João 9 que diz: “Caminhando Jesus, viu um ho-

mem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pe-

cou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele 

pecou, nem seus pais; mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus.”

Foi depois de ter o conhecimento de 

que poderia usar sua dificuldade 

para mostrar a manifestação da obra 

de Deus, Nick começou a viver dife-

rente e aos 19 anos passou a minis-

trar palestras de superação.

“Meu problema físico é fácil de ver”, 

afirma Nick em seu novo livro, Indo-

mável. “Mas as pessoas só precisam 

conversar comigo ou me ouvir falar 

por alguns minutos para perceberem a alegria que tenho apesar da minha 

deficiência. Então elas costumam me perguntar como me mantenho otimista e 

onde encontro forças para superar meus problemas. Minha resposta sempre é: 

Peço a ajuda de Deus e depois coloco minha fé em prática. Eu tenho fé. 

Principalmente, fé em Deus. Apesar de não poder vê-lo, acredito que Ele me 

criou por um motivo. Se sempre consigo o que eu quero? Não! Mas sempre 

consigo o que Deus quer. Nick é, no mundo todo, 

uma inspiração pela sua atitude positiva diante da 

superação de obstáculos e realização de sonhos. Ele 

vive atualmente na California, USA, é casado com 

Kanae e tem um filho, Kyoshi.

“Quando eu era um menino tentando aceitar minha 

deficiência, cometi o erro de pensar que ninguém 

sofria mais do que eu e de que meus problemas 

eram insuportáveis. Achava que minha falta de 

membros era uma prova de que Deus não me 

amava. Eu estava totalmente enganado.”
nIndomável  Editora Novo Conceito  239 páginasn

No domingo, 3/11, recebemos a visita do Pr. Clint Morgan, Diretor de Missões 

Internacionais da Associação Batista Livre dos Estados Unidos. Ele esteve no 

Brasil durante esta semana para conhecer as igrejas de Campinas, Araras, 

Jaboticabal, Ribeirão e Uberlândia. Em sua ministração, o Pr. Clint pregou o 

texto de Atos 26:14 a 18. Servir e Testemunhar é a tarefa de todo cristão.

Superando os limites

Eu amo a Bíblia. Eu leio-a todos os dias e, quanto mais a leio, tanto mais a amo. 

Há alguns que não gostam da Bíblia. Eu não os entendo, não compreendo tais 

pessoas, mas, eu a amo, amo a sua simplicidade e amo as suas repetições e 

reiterações da verdade. Como disse, eu leio-a quotidianamente e gosto dela 

cada vez mais. D. Pedro II

Diretor da Missão Internacional em Campinas
Pr. Kenneth (esq.) traduzindo a mensagem do Pr. Clint Morgan

22/12
18h30Musical de NatalMusical de Natal

O Tempo se CumpriuO Tempo se Cumpriu
Venha celebrar conosco a maior história de todos os tempos.Venha celebrar conosco a maior história de todos os tempos.

E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago
novas de grande alegria, que será para todo o povo: Lucas 2:10

E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago
novas de grande alegria, que será para todo o povo: Lucas 2:10

Colabore com a nossa

Doe brinquedos
e livros infantis.

 Natal
Neste

Campanha de Natal

“A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos,
é luz que ilumina o meu caminho”. Salmo 119.105

Para decorar na semana. Recorte, guarde e leve com você!

Reforço
Escolar

Crianças, jovens e adultos.

o
   Reforço do 1  ao 5  Ano

a
   3  e 5 Feira, 18h30 às 20h/Psicopedagogia

   Redação: 3  às 16h, Sábado pela manhã

   Inglês: 6  18h30 às 19h30

   Física e Matemática: 4  e 5 , 14 às 16h,

   20 às 22h; Sábado, 15 às 16h

   Ciências: Sábado, 14 às 15h30

o

a
Feira

aFeira
aFeira,

a a
Feira Feira

a
   Biologia: 6 Feira e Sábado, 14h30 às 17h

Inscrições: (19) 3325.0531
franciscolima56@gmail.com

AniversariantesdaSemana
a

n

a
n Viviane Cristina P. Moreira de Lima, 13/4  Feira

a
n Tatiane Edwiges dos Santos, 14/5  Feira
n Dhiego Sanchez de Souza, 16/Sábado

 Thiago Dias dos Anjos, 11/2  Feira

1. Quem foi o primeiro rei de Israel?

2. Qual foi a primeira coisa criada por

    Deus na semana da criação?

3. Qual foi o primeiro milagre de Jesus?

4. Quem foi o primeiro criminoso?

5. Quem confeccionou a primeira roupa?

6. Quem foi o primeiro morto a ser ressuscitado?

7. Quem foi a primeira profetisa?

8. Quem foi o primeiro Mártir?

9. Quem disse ser “O princípio e o fim, o

    Alfa e o Ômega”?

10. Qual o primeiro verso da Bíblia? Bondi Biblia
Quiz

Acertaêêê...

n

n Club l Domingo, 19h às 20h15
a

n Encontrodas  l 3  Feira, 14h30 às 16h00 
a a a

n NosLaresGrupos l 4 , 5  e 6  Feiras, 20h
a

n EncontrodeOração l 6  Feira, 20h às 21h
n PlugadosAdolescentes l Sábado, 16h às 18h
n ImpactoJovem l Sábado, 19h30

a a
n EscolaTeológica l 2  e 3  Feira, 19h30 às 22h30

a a
n Jiu-Jitsu l 4  e 6  Feiras, 19h30

 Encontro Estudo&Adoração l Domingo, 18h30 às 20h30

 Pequenos

Mulheres

NossaAgenda

EstamosOrandoPor...
Ir. Manoel e Terezinha, saúde. Pelos casais que tem enfrentado
lutas. Pelas plantações de igreja em Limeira e Campinas sob
liderança dos pastores Walter e Osmir. Pelo Acampamento da
Família. Pelos planos para 2014. Junte-se a nós em oração.


