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Venha se divertir nestas férias.
o

Boletim Informativo n Ano 01 n N 24 n 08/06/2014 n www.batistalivre.org.br
Nosso Propósito: ajudar pessoas a experimentarem uma vida plena e abundante com Jesus.

Gol de Placa!

Casais&Famílias tem Encontro muito especial
No sábado, 31/julho às 18h30, aconteceu mais um Experiências, o Encontro mensal
do Grupo de Casais. O tema da reunião foi “Casamento Divertido”. A mensagem
tratou sobre a necessidade de mantermos a união conjugal como um permanente
namoro. A vida, a rotina e as pressões diárias tendem a desgatar a relação conjugal,
esfriando e tornando monótona o que deveria ser sempre prazeroso. Estar e passar
momentos juntos, conversar bastante, tratar o outro com carinho e afeto, sair e
passear, divertir-se, estar com amigos, namorar sempre, como quando se conheceram e se conquistaram. No casamento é preciso conquistar todo dia o amor do seu
cônjuge. A mensagem foi breve porque a parte principal programada era uma atividade prática, e bem divertida. No salão social, várias mesas foram preparadas
com jogos de Dominó Mexicano e outros. Os casais passaram horas se integrando,
rindo e se divertindo muito. Um grupo preparava e servia pizzas e refrigentantes.
Ninguém viu o tempo passar. É isso aí. O casamento precisa ser leve, divertido, gostoso, prazeroso. Nunca pare de namorar e de conquistar o amado/a. n
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NossaAgenda
Encontro Estudo&Adoração l Domingo, 18h30 às 20h30
PequenosClubCrianças l Domingo, 19h às 20h15
a
n EncontrodasMulheres l 3 Feira, 14h30 às 16h
a
a
a
n NosLaresGrupos Estudo l 4 , 5 e 6 Feiras, 20h
a
n EncontrodeOração l 6 Feira, 20h às 21h
n PlugadosAdolescentes l Sábado, 16h às 18h
n EncontroJovens l Sábado, 19h30
a
a
n EscolaTeológica l 2 e 3 Feira, 19h30 às 22h30
o
n ExperiênciasCasais l 3 Sábado, 18h30
n
n

Sugestão de Livro do Mês
O casamento é um dos relacionamentos mais importantes da vida e é natural querer que seja o mais maravilhoso possível. Este livro ensina você e seu cônjuge
a construir uma relação cada vez mais pautada no incentivo sincero, na boa comunicação e, é claro, na diversão. Com sugestões simples e eficazes, Kathi Lipp
apresenta um projeto de apenas 3 semanas. Se você
sente que seu casamento poderia ser um pouco melhor ou se deseja apenas aprimorar aquilo que já é
bom, as dicas bem-humoradas desta obra podem
ajudar muito. Editora Tomas Nelson n
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stive em um evento para educadores cristãos, em um sábado, faz duas semanas, na cidade de Curitiba. O pastor anunciou que no Domingo haveria
batismos no culto da manhã, da tarde e da noite. No Domingo pela manhã,
fomos visitar uma outra Igreja que amamos de paixão e que está celebrando seu
centenário de vida. No culto foram batizadas umas 20 pessoas. O destaque foi para
o testemunho de um padre ortodoxo que havia se convertido fazia 2 meses. Deus o
levara até aquela Igreja evangélica e ali ele decidiu reiniciar a sua jornada de fé. O
batismo foi uma grande festa. A cada vida mergulhada nas águas, seguia-se grande
salva de palmas, cânticos e grande alegria dos que assistiam ao culto e ato simbólico. Naquele momento, lembrei-me de um gol. No esporte, para todas as modalidades, sempre há um alvo, uma meta. O jogo existe para este propósito. Tirada a
meta, perde-se o sentido da disputa, do esforço. A cesta no basquete, a linha de
chegada na corrida, a trave no rugbi ou futebol americano, a vareta para a altura etc
No futebol, o objetivo é o gol, colocar a bola na rede adversária. A Copa chegou, e
certamente será campeão a equipe que for mais eficiente, que jogar melhor, que
ganhar mais partidas marcando mais gols. O gol é o grande momento do futebol.
No Reino dos céus, o grande gol acontece quando uma alma aceita a Cristo, arrepende-se de seus pecados e passa a viver com e para o seu Mestre, Jesus Cristo. A
melhor mudança que podemos fazer na vida. Uma mudança para melhor. Nós, os
jogadores, deveríamos viver para jogar bem e marcar muitos gols. Dar passes certos, fazer dribles e jogadas, nos esforçarmos nas bolas perdidas, jogarmos em equipe, defender, atacar, fazer de tudo para marcar o maior número de gols e vencermos a partida. O gol mais importante que podemos marcar na vida cristã é salvar
vidas. Para isso, precisamos treinar as jogadas (ler, aprender a Palavra, orar). Precisamos jogar em direção ao gol (todas as pessoas que encontramos precisam de Jesus, da salvação). Precisamos chutar (estamos falando de Jesus aos nossos amigos,
temos alvos de fé, nomes de pessoas que desejamos que conheçam a Jesus?).
Precisamos ter paixão pelo Reino e pela fé cristã (as pessoas veêm e reconhecem
Jesus em nossas vidas, no que falamos, procedemos, nas nossas atitudes?). Marcar
um gol dá muita alegria. Se for final da Copa então, para o time ser campeão, nem
se fala. Joguemos com o coração e marquemos muitos gols para o Reino de Deus.

Devocional l Há Alguém Lá em Cima

Nu anu passadu nóis tivemu o Casar na Roça, qui misturava jantar dus namoradu
cum festa na roça, tudu junto. Nu mês di jui que vem nóis vâmu tê di novo. Só qui
nesta veis a festança é prá toda famiage. Tráis os piá, a sogra, us cunhadu, us
cumpadi, tudu qui é famiage. Vai tê cumida típica da roça e brincadeira di montão.
Ocê vai fartá? Dijeito ninhum! Nem qui chova caniveti, apareci lá. Nóis vai ficá alegri
dimais da conta cum a sua presença. Tãmu entendido? A festança num começa
inquanto ôce num chegá cum o seu povo. Inté!!! n

Chamado para Missões
Meu nome é Walter Hernandez. Eu nasci em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos e quando eu tinha 13 anos me mudei para o estado de West Virginia. Eu aceitei a Cristo em agosto de 2010 e depois fiz uma viagem missionária para o Panamá. Ali, eu senti o chamado de Deus para servir em Missões. No
momento, estou morando no estado do Tennessee e estudando para me tornar um missionário em tempo integral. Atualmente, trabalho com os ministérios de língua espanhola e tem sido ótimo. Eu amo Missões e um dia vou trabalhar como missionário. Vim ao Brasil para um período de estágio por 2 meses
com o objetivo de aprender a língua e a cultura, as pessoas e suas necessidades, as religiões e, especialmente, fazer amizades com as pessoas. Eu quero ser
um servo que serve a Deus, que cumpre e faz a sua vontade. n

Bombeiros: Anjos da Vida.

Chegou o grande dia. Sábado, dia 14, tem passeio da Família. Venha se divertir e
participar de dois lindos passeios, à Fazenda do Chocolate e ao Parque do Varvito,
na cidade de Itu. Saída da Igreja, às 8h30, com retorno programado para às 14h30.
Prepare e traga o lanche para a sua família. No parque, faremos um picnic coletivo.
Mais informações e inscrições com o Grupo de casais. O passeio é gratuito. n

Davi chegou trazendo música e alegria
a

Nesta 4 feira ensolarada, 4 de junho, veio ao
mundo o Davi Palma Batista, o bebê tão sonhado e esperado da Carol e do Bruno. O Davi, chegou musicalmente às 7h36, pesando
3,380 kg e medindo 49,5 cm, trazendo imensa
alegria aos pais, avós e toda família. O papai,
corujísimo, garante que o Davi é são paulino e
guitarrista. “Ele não nasceu, estreou”. A mamãe já não tem tanta certeza. Parabéns Carol
e Bruno pela linda bênção que o Senhor lhes
concedeu. Os filhos são presentes de Deus
para as nossas vidas. Bem-vindo Davi! n

Estudos Bíblicos em Inglês

Das profundezas clamo a Ti, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz;
estejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Salmo 130:1,2
No fundo de uma mina de carvão, doze mineiros viram uma avalanche de terra
entulhar a única saída que eles tinham. Logo começaram a ficar sufocados,
pois o tubo de ar fora esmagado. Caíram em desespero e começaram a gritar.
Havia um tubo reserva, mas não estava funcionando. De repente, eles começaram a sentir o ar chegando por aquele tubo. Um dos mineiros disse: “Há alguém lá em cima bombeando o ar”. Puderam respirar e aguardar pelo socorro.
Muitas vezes nós ficamos tão sufocados pelas tribulações que começamos até
a desanimar da vida. Deus, porém, nunca nos abandona. Ele tem sempre uma
reserva de amor para nos dar alívio. Ele é nosso Pai, Ele é onipotente, podemos
viver na certeza de que “Há álguém lá em cima” para nos enviar o socorro certo
na hora certa. Nunca perca esta certeza: Há esperança! Há alguém lá em cima
atento às nossas aflições cá em baixo, um Deus poderoso para bombear o ar
da sua misericórdia sobre nós sempre que somos soterrados por uma avalanche de problemas de toda espécie e começamos a nos sentir sufocados, sujeito a perder as esperanças.
Oração: Deus de bondade, eu te louvo pelo teu cuidado para comigo porque
eu sei que jamais me abandonas, mesmo quando as minhas saídas desmoronam e eu fico sufocado além das minhas forças.
Extraído do livro Alto Refúgio, Pr. João Falcão Sobrinho, Editora AD Santos n

12/Junho
Feliz Dia dos
Namorados
AniversariantesdaSemana

Os Estudos Bíblicos na língua inglesa estão de volta. Conduzidos e ministrados pelo
Pr. Kenneth, a atividade tem o objetivo de auxiliar e reforçar o aprendizado da língua para pessoas que estudam e/ou trabalham e tem esta necessidade, bem como
aprofundar o conhecimento bíblico. Realizada a cada 15 dias, a aula e estudo acontecem das 10h30 às 11h30. O evangelho de Marcos é o estudo do momento. Venha participar, convide e traga amigos. Próxima aula no dia 15 de junho. n

a

Maria Cristina Souza Santos l 11 l 4 Feira
a
n Priscila Moretti V. Montier l 11 l 4 Feira
a
n Antonio de Souza Ferreira l 13 l 6 Feira
n

ESTAMOS ORANDO POR...

Batismo nas águas
No último domingo assistimos e testemunhamos a confissão de fé e o batismo nas
águas da jovem irmã Natália Gonçalves Siqueira. Na assembleia passada, a Natália
foi aceita oficialmente como membro de nossa Igreja. Que Deus a abençoe dandolhe graça, alegria e sabedoria neste início de jornada, guiando-a e fortalecendo-a
em sua fé. Sejamos todos bênçãos em sua vida recebendo-a e apoiando-a. n

Alice Loureiro, Josefa Menino da Silva, Donizetti, Welington Camacho; Nuria Stephanie e família; José Firmino e mãe; garotinha Ada e família, Isabel França, Francisco de Salles, Maria Emília, Maria Vinagre, Neusa e Erivan, Manoel e Terezinha,
ETBL, Aliança Batista Livre Brasileira, famílias, casais e jovens; nossos Pastores; missionários Kelly (Turquia), Rogério (Uruguai), Jacson (Índia) e Rogério/Daiane/João
Lucas e Nícolas (Seminário).

