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Nosso Propósito: ajudar pessoas a experimentarem uma vida plena e abundante com Jesus.

Orgulho ou Vergonha

Tablets,
smartphones
e redes sociais
estão nas mãos
de muitas crianças.
No último sábado, dia 7, aconteceu o Acampadentro de Juniores, para préadolescentes de 8 a 12 anos, das 19h do sábado até às 10h da manhã de domingo. O evento foi muito legal, não só para os doze pre-adolescentes presentes, mas também para os coordenadores pois nos divertimos tanto quanto eles. Foi um tempo especial de comunhão, de brincadeiras, caça ao tesouro, torta na cara, fondue (lê-se fondi) entre tantas outras coisas, onde pudemos nos divertir e aprender ao mesmo tempo. Tivemos um tempo de estudo
da Palavra de Deus e suas implicações para
um tema tão atual, o uso da tecnologia.
Como ela impacta e afeta nosso tempo e
relacionamentos, influencia e forma nossa
maneira de pensar e viver. Mas vimos também que a tecnologia é uma boa ferramenta quando utilizada da forma correta,
útil, saudável. Agradeço a todos pela participação, orações e ajuda. Se você não
participou dessa vez, não se preocupe. Fique atento pois assim como este, o
próximo será IMPERDÍVEL. Deus abençoe. l Por Sophia Collares n

Muuuuuuito divertido!
Foi muito divertido porque a gente, ao mesmo tempo que aprendeu, se divertiu bastante. Aprendemos sobre a tecnologia, como ela afeta a gente e como ela melhora. A Jussara, a Sophia e o Vinícius foram muito divertidos com a
gente e fizeram várias brincadeiras. Adorei e queria que fizesse novamente.
l Por Lorena Balestri n

CONVIDE
E TRAGA
UM AMIGO

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

SEJA VOCÊ TAMBÉM UM SEMEADOR
1ª Igr. Batista Livre de Campinas • Banco Itaú • AG. 0940 • CC. 29039-8
Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não com tristeza, ou
por necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9:7
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Por essa causa também sofro, mas não me envergonho,
porque sei em quem tenho crido. 2 Timóteo 1:12
copa do mundo (ou da Fifa) de futebol começou. Junto com ela, o povo
brasileiro está experimentando uma estranha mistura de sentimentos e
emoções. Na partida de abertura do torneio, assistimos a emoção de todos os torcedores no estádio, dos jogadores e da comissão técnica, fugindo do
protocolo, cantando o Hino Nacional Brasileiro até o final da primeira estrófe, a
despeito de a música já ter parado de tocar. Lágrimas, abraços, aplausos. Somos o
país do futebol, o maior campeão de Copas de toda a história. Infelizmente, este
parece ser um dos poucos, senão o único, motivo de verdadeiro orgulho de nosso
país. A presidente Dilma e a Fifa foram hostilizados, xingados, para o mundo inteiro
ver. Então, temos a mistura de orgulho pela seleção brasileira (pelo menos, enquanto estiver ganhando) e vergonha pelo governo do país, pelas mentiras dos governantes, pela corrupção generalizada, pelos roubos, descasos, omissão ao que
deveria ser cuidado de verdade - a saúde, educação, segurança, essas tarefas não
tão importantes nem prioritárias para as autoridades. A Copa das Copas foi feita
para “inglês ver”, maquiada e enfeitada para parecermos país desenvolvido, de primeiro mundo. Ledo engano. Mentiras não se sustentam por longo tempo.
Paulo caíra do cavalo, literalmente. Esta expressão ganhou cunho popular, significando “falhar, não dar certo o plano”. Paulo ficou cego, ouviu uma voz. A causa do
perseguidor, o Cristo dos cristãos, falou diretamente com ele. Missionou-lhe, responsabilizou-o por um projeto extremamente importante - levar o Evangelho aos
gentios. Paulo rendeu-se a Jesus. Entendeu a sua mensagem, aceitou o seu amor, a
sua direção, a verdade que ele não via e não entendia antes. E mudou, converteuse. Paulo, de sanguinário perseguidor e assassino de cristãos, tornou-se a voz maior, um dos maiores promotores e divulgadores do Evangelho, implantador de muitas Igrejas em muitos lugares. “Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê: primeiro do judeu, depois do
grego” (Romanos 1:16). Amor, paixão, convicção. Paulo dava a sua vida pelo seu Jesus, pela sua mensagem, pela sua missão. “Porque para mim o viver é Cristo e o
morrer é lucro” (Filipenses 1:21). A vergonha e o ódio de antes transformaram-se
em orgulho, compromisso e amor pela causa de Cristo, ainda que isso lhe custasse
a vida. Muitas vezes somos chamados e desafiados a responder e demostrar a nossa fé, a nossa convicção. Como temos respondido? Orgulho ou vergonha?

A

Devocional l Jesus Chorou

Ministério do Dominó Mexicano
Você já pensou em usar um passatempo que você gosta
para fazer mais amigos e falar de Jesus a eles?
Não, o título acima não tem nada a ver com a política do país do México ou com a
seleção mexicana de futebol que o Brasil vai enfrentar na próxima 3a feira. Ministério significa administração, a tarefa de gerir e ministrar, servir. No âmbito eclesiástico, está sempre ligado a um grupo de pessoas que tem a função de servir, cuidar,
fazer acontecer aquela atividade como ministério da música, do ensino, de discipulado etc Aqui na Igreja, temos um casal que cuida do Ministério do Dominó Mexicano. Nunca ouviu? Eles abençoam a vida de outros convidando-os para um tempo de comunhão. Pode ficar tranquilo. O jogo de Dominó Mexicano é um entretenimento super saudável, extremamente divertido. Os casais que participaram do
último encontro de casais que o digam. O Pr. Kenneth e a Rejane difundiram a outros casais da Igreja esse passatempo. Primeiro o lanche, a comunhão. Depois, a
diversão com o jogo, e mais comunhão. Ao final da noite, todos para suas casas. A
amizade, a proximidade e a comunicação foram afinadas, melhoradas. Você tem
usado alguma maneira, recurso, atividade para estar com pessoas e falar de Jesus?
Pode ser esporte, trabalho, cultura, qualquer assunto. As pessoas ao nosso redor
estão sedentas para terem uma fonte de amor, de sentido, de paz em suas vidas.
Jesus é tudo o que elas precisam. Que tal o dominó mexicano? Ou qualquer outro
recurso e atividade. “Nunca pare de semear as suas sementes, porque você não
sabe qual delas irá crescer. Talvez, todas elas cresçam. Eclesiastes 11:6 n

Game une Copa e Bíblia nas redes sociais
O jogador vai conhecer a personalidade dos 12 discípulos de Jesus
que fazem parte da "Seleção dos Sonhos".
Quem gosta de jogos online vai contar agora com a opção do jogo “Seleção dos
Sonhos” que está disponível no Facebook desde esta 5a feira (12) aproveitando o
clima de Copa do Mundo. Este jogo mistura a Copa com personagens da Bíblia, no
caso os 12 discípulos de Jesus. O jogo é dividido por três fases tendo perguntas, jogo de afinidade e por fim o convite para que amigos participem dos jogos.
A “Seleção dos Sonhos” funciona assim: Primeiro o jogador precisa responder algumas questões para testar seus conhecimentos sobre a vida e personalidade de cada um dos discípulos. Na segunda etapa é necessário testar suas afinidades para
saber com qual discípulo você mais se parece. Por fim o jogador terá que escolher
amigos para convocá-los a fazer parte da Seleção dos Sonhos de Cristo.
A ideia dos desenvolvedores é aproveitar que o público está cada vez mais ávido
por games para apresentar alternativas cristãs. Carlos Magalhães, responsável pelo
game, diz que através do jogo será possível aprender mais sobre a história de Jesus
e seus discípulos através de um programa divertido e interativo. “Além disso, nossa
expectativa é que as pessoas descubram que os apóstolos eram pessoas comuns
que foram treinadas e transformadas pelo convívio com Jesus e compartilhem com
amigos a chance de fazer parte da seleção de Jesus”, explica ele. Para conhecer
mais o jogo acesse o site novotempo.com/selecaodossonhos. n

Os que já foram encontrados deveriam
buscar os que ainda estão perdidos.

Nu anu passadu nóis tivemu o Casar na Roça, qui misturava jantar dus namoradu
cum festa na roça, tudu junto. Nu mês di juio 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. Tâmu entendidu? A festança num começa
inquanto ôce num chegá cum o seu povu. Adquiri os seus cunvite. Só cincu mirréis
qui vali um pastér e um refresca guela. Inté!!! n

Novo CD Sovereign
Com mais de 30 anos de carreira na música
cristã e com 3 prêmios Grammy, Michael W.
Smith lançou o seu mais recente album, Sovereign (Soberano). Conceituado como um álbum de culto, com uma música “verticalmente
centrada” e participações de grandes nomes
da música interncional como Kari Jobe, Leeland Mooring e Seth Moseley, o CD ganha um
caráter diferenciado em relação aos outros trabalhos do experiente músico. Quando questionado sobre o que o teria motivado a gravar um novo álbum de estúdio, sendo
que o último trabalho desse tipo havia sido lançado em 2008, Michael destacou
que sentiu a necessidade de se “reinventar”. A conferir. n

25 a 27

Julho
eis-me aqui!

Jovens
acampamento

Inverno
00
só R$65,

Olá, gente! Tudo bem? O nosso Acampamento de Inverno será nos dias 25 a 27 de
julho. O valor é de R$65,00, em até duas vezes até a data. Pagamento até o dia 21/6
tem desconto. As inscrições já estão abertas com o Rafa ou o Welison. Mais
informações com o Árthur. Estamos aceitando doações principalmente de
alimentos. l Por Ludmila Jalkauskas n

A fé em Cristo nos manterá no revolto
mar das adversidades e das mudanças.

Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por
causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre
Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53.5
Diante do túmulo do seu amigo Lázaro, JESUS CHOROU. Enquanto os judeus
choravam ruidosamente, Jesus chorou em silêncio. Por que Jesus chorou? Não
foi, com certeza, por causa da morte do seu amigo, porque Jesus sabia que
dentro de poucos minutos, Lázaro estaria vivo outra vez. Nem pela dor das
suas amigas Marta e Maria, porque Ele sabia que em breves momentos elas
seriam consoladas. Teria sido por causa da rejeição dos judeus? Penso que o
olhar de Jesus foi muito além daquele túmulo. Ele viu ali toda a humanidade
recebendo a morte como paga pelo pecado. Jesus viu, em Lázaro, todos os seres humanos, de todas as raças, sob o domínio do pecado e da morte. Então,
Ele chorou. Os cristãos que têm afinidade com Jesus não podem ficar indiferentes diante das lágrimas do seu Mestre. Eles choram. Sem alarde, os verdadeiros cristãos sofrem com Jesus a dor do mundo morto por causa do pecado.
Jesus chorou, mas agiu. Ressuscitou Lázaro. Não basta chorar. Temos que agir
como salvos e como Igreja, proclamando o Evangelho, para que o mundo alcance a vida eterna pela fé em Jesus.
Oração: Senhor, dá-me lágrimas pelo mundo perdido. Mostra-me como e onde devo agir como cristão, que pedras devo remover, para que possas chamar
à vida eterna àqueles que estão mortos no pecado.
Extraído do livro Alto Refúgio, Pr. João Falcão Sobrinho, Editora AD Santos n

Para curtir e aproveitar o Inverno
O inverno chegou e com ele diversos programas e oportunidades para você sair,
passear, curtir a família, a esposa, noiva, namorada. Fique ligado e aproveite.
n Feira das Malhas em Monte Sião l Até 22 de junho
n Festival de Inverno de Amparo l 5 a 27/julho
n Festival de Inverno de Holambra l 25 a 27/julho
n Festa da Polenta em Santa Olimpia, Piracicaba l 25 a 27/julho
n Festa do Morango de Monte Alegre do Sul l 16/agosto a 7/setembro

AniversariantesdaSemana
Ermelinda de Oliveira l 16 l 2aFeira
Viviane Cristina de Lima Anjos l 16 l 2aFeira
a
n Rafaela Cremones l 18 l 4 Feira
a
n Marcelo de Souza Baço l 18 l 4 Feira
n
n

ESTAMOS ORANDO POR...
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).

