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

Um
Novo

Olhar

Passeando e curtindo a Família
As ocupações da vida corrida e agitada envolvem e consomem o precioso
tempo do convívio das famílias. O antídoto? Passeio e picnic no parque.
Um dia para ficar guardado na memória e melhores lembranças das crianças, adolescentes, jovens e adultos. Assim foi o passeio realizado no último sábado, 14/6, o
nosso Picnic no Parque. Saímos bem cedinho da Igreja e às 9h30 já estávamos
estacionando em nossa primeira parada, a Fazenda do Chocolate, em Itu. Natureza,
às vezes, incomoda. Estamos tão acostumados ao barulho, a poluição, ao agito da
cidade, aos poucos ambientes fechados. Vivemos aprisionados e desfrutamos muito pouco das maravilhas que Deus criou. O cheirinho do mato, das criações (cavalos, bois, cabritos, peixes, patos, pavões e até lhama) logo é notado. Entrando, visitando e descobrindo, surpresos, os lugares, aos poucos a gente vai se acostumando e se encantando. Belezas por toda parte. Cores, sons, sabores, aromas. Um mundo de estímulos diferentes aos sentidos. As crianças, agitadas, correm de lá prá cá,
querendo ver, tocar, experimentar, descobrir. Muita coisa para ver, lembrar que
existe, ou até para conhecer pela primeira vez. Silêncio, paz, tranquilidade. O tempo, por aqui, parece correr mais devagar. E por 1h30, alimentamos deliciosamente
a nossa alma. Partimos mais leves, ansiosos para o segundo destino, o Parque Geológico do Varvito. Tanta coisa bonita, tão pertinho. A chegada ao Parque traz mais
expectativa e agitação. Todos uniformizados com as nossas sacolas de Picnic vermelhas. Em um belo e aconchegante galpão, montamos as mesas, colocamos as
comidas e bebidas e iniciamos o nosso tão aguardado picnic. Mesa farta, fome pedindo atenção, alegria, agitação, crianças correndo, mães correndo atrás das crianças. Passado o lanche é hora de passear, explorar, descobrir ou simplesmente descansar. E conversar muito. Às 13h45, conforme o programado, tudo pronto para
voltarmos. “Não pode ficar mais?”, alguém pergunta. Na próxima vez, esticamos
por mais tempo ou pela tarde toda, quem sabe. Um dia delicioso de diversão, comunhão e convívio das famílias. Em setembro tem mais Picnic no Parque. O destino? Outro lindo e imperdível lugar. Confira as fotos do passeio no website. n

Jesus olhou para ele e
o amou. Marcos 10:21
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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
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o passeio do Picnic do sábado passado aconteceu o Super Click, um Concurso de Fotografia. Todos foram convidados a levarem suas máquinas
fotográficas e a tirarem lindas fotos, escolherem as duas melhores e se
inscreverem. Hoje serão divulgados os vencedores. Foi muito legal ver os interessados olhando, observando, procurando a foto, a melhor posição, o melhor motivo e
tema mais bonito. Veja as fotos vencedoras e confirme isto: eles olharam diferente,
com mais detalhes, com mais atenção e viram coisas que os outros, desatentos e
distraídos, provavelmente, não viram.
Jesus era assim. No seu dia a dia, estando com os discípulos, pregando, viajando,
fazendo qualquer atividade, Ele estava sempre atento, ligado, prestando atenção as
pessoas, aos fatos e circunstâncias. Infelizmente, este é um hábito que estamos
perdendo - observacão, atenção, sensibilidade. Estamos sendo massacrados por
um “tsunami” de informações, notícias, novidades. Estamos ficando grosseiros, cascudos, insensíveis as pessoas, as necessidades. Meu carro parou em uma subida,
em um cruzamento movimentado, faz duas semanas. Aguardando o resgate e alguém que pudesse me ajudar, fiquei ouvindo e vendo a impaciência, a raiva e revolta das pessoas que se julgavam prejudicadas. Apenas dois carros pararam e ofereceram ajuda. Uma senhora que distribuia panfletos de algum prédio a venda próximo também veio e se ofereceu gentilmente para ajudar, sinalizando e desviando
os motoristas que por ali passavam. O casamento ficou sem o vinho, os noivos e
suas famílias, envergonhados. Jesus, ao saber do acontecido, pede calma, que os
servos encham jarros de água e, então, realiza o seu primeiro milagre. Transforma a
água em vinho, de qualidade ainda melhor, para o espanto e alegria de todos. Uma
mulher para, cansada e desesperançada, em frente ao poço de Jacó e prepara-se
para dali tirar água. Jesus, conhecendo-a na intimidade, começa a conversar com
ela e com amor lhe sugere: “Quem beber desta água terá sede outra vez, mas
quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede” (João 4:13-14). Ele conhecia a sua história, os seu cinco casamentos fracassados, a dor da rejeição.
Zaqueu, homem rico e de baixa estatura, se esgueira entre a multidão para conhecer de perto aquele tão falado profeta, enviado de Deus. Determinado e humilde, sobe em uma árvore, a despeito de sua importância, condição social. Quer ver o
Cristo. Jesus sabe e conhece a vida de Zaqueu, a maneira desonesta e reprovável de
como ele amealhou a sua imensa riqueza. Ele conversa com Zaqueu, pede que
desça da árvore. Diz que irá jantar em sua casa. O povo, vendo a situação, se queixa:
“Ele se hospedou na casa de um pecador” (Lucas 19:7). Como temos olhado a vida,
as situações e as pessoas ao nosso redor? Com atenção, detalhe, procurando ver o
que os outros não veem? As pessoas que encontramos todos os dias, em todos os
lugares, estão vazias, desesperadas, buscando e desejando um sentido e significado. Jesus é tudo o que eles precisam. Jesus via e agia, ajudava, tratava com amor.
Precisamos ser “cristãos”, fazer como Cristo. Olhar com atenção, amar, ajudar. n

Devocional l Vidas Iluminadas

Bienal do Livro de São Paulo está chegando

Mãe! … Ô mãe! … Ô mã-nhê!!
Sabe, quando a criança fica te chamando várias vezes e você não aguenta mais ouvir a palavra “mãe”? Pois durante uma semana neste mês de junho isso foi música
para meus ouvidos! O motivo? Nosso filho caçula, o “bebê” da família, veio nos visitar com sua esposa. Ruben e Hannah se conheceram na Costa do Marfim, onde nós
e os pais dela trabalhávamos como missionários. Ambos frequentaram a mesma
escola para filhos de missionários, a Ivory Coast Academy(*) e acabaram juntos.
Casaram-se em Wisconsin, numa linda cerimônia às margens de um riacho, realizada por ambos os pais, numa ensolarada tarde do verão de agosto, onde participantes e convidados com camisa de mangas compridas pingavam de suor.
Isso foi há quase quatro anos! Ruben formou-se em G.I.S. (Geographical Information Systems) que lida com mapeamento, imagens de satélite, etc, e Hannah fez
seus estudos em relações internacionais. Atualmente moram na capital do Burundi,
Bu-jumbura, ao lado do lago Tanganyka, na África. Hannah trabalha na embaixada
americana em Bujumbura. No final deste ano concluirão os dois anos neste posto e
no próximo ano deverão mudar-se para a China. Com a Copa do Mundo acontecendo e a oportunidade de nos visitar, eles vieram ao Brasil. Foram dias agradáveis,
visitando parentes em Araras, indo a alguns lugares em Campinas, incluindo shoppings, restaurantes e a feira de artesanato na Praça do Centro de Convivência.
O Kenneth os acompanhou até Recife para o jogo da Costa do Marfim contra o Japão. Gostaram bastante. Ruben e Hannah estiveram em nossa igreja também e
participaram do culto de domingo. Uma coisa que lhes chamou a atenção foi a
grande quantidade de jovens e crianças pequenas – o que torna-se cada vez mais
difícil de se ver nas igrejas americanas. No domingo, dia 15, fizeram a viagem de
volta para o Burundi. Muitos são meus agradecimentos a Deus por essa bênção tão
especial de tê-los tido conosco alguns dias. Já sinto saudades.
* Infelizmente a academia já não mais existe. Os prédios e dormitórios continuam
lá, mas alunos e professores foram evacuados quando estourou a guerra civil em
2002. O local serviu de base para as forças francesas. l Por Rejane Eagleton n

A Copa do Mundo termina no domingo, 13 de julho. E aí, já chegou agosto, o mês
do maior evento literário da América Latina. De 22 a 31 de agosto acontece a 23ª
Bienal Internacional do Livro de São Paulo, no pavilhão de Exposições do Anhembi.
Com uma programação rica, diversificada e abrangente, o evento mescla literatura
com diversão, negócios, gastronomia e cultura. A Bienal reunirá as principais editoras, livrarias e distribuidoras do país. São cerca de 480 expositores participantes que
apresentarão para 800 mil visitantes seus mais importantes lançamentos em um
espaço total de 60 mil m². Vai perder? Mais infos: www.bienaldolivrosp.com.br n

A Festança do Casar ca Famia na Roça é prá todas as famiage da Igreja mas tumém
é uma ocasiaum prucê trazê arguém qui gosta, um amigu, um cumpadi. Vamu lá.
Trati di convidá i trazê mais um. A festança vai ser divertida dimais da conta. Pegui
us cunviti cos casar. Só cincu mirréis qui vali um pastér e um refresca guela. Inté!!! n

Disse Deus: Haja luz. E houve luz. Gênesis 1:3
Antes, só havia trevas e caos. A criação da luz foi o princípio da ordem do universo. Não precisamos andar nas trevas. Quem anda em trevas não pode ver
para onde vai. Jesus disse: “Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida” (João 8:12). Jesus ilumina a nossa mente
para a verdade e também ilumina o nosso coração para que as nossas emoções e nossa vontade sejam conduzidas pela santidade e pelo discernimento
de Deus. Quem não possui a luz de Jesus está sempre procurando tomar suas
decisões mediante consultas a horóscopos, adivinhações e profecias que brotam das mentes não iluminadas pela verdade. Quem está em Cristo está na
verdadeira luz do Espírito. Sua mente não se perturba diante das adversidades
da vida nem do futuro. O evangelho de Jesus nos ilumina para andarmos na
luz desta vida, e continuará iluminando a nossa alma imortal na eternidade
porque a Revelação bíblica declara que no céu “não haverá mais noite nem necessitarão de luz de lâmpada, nem de luz do sol porque o Senhor Deus os alumiará e reinarão pelos séculos dos séculos”.
Oração: Senhor, eu te louvo porque, por tua graça iluminaste a minha mente
para compreender a verdade de Cristo e o meu coração para crer no teu Filho
como meu Salvador e Senhor. Ajuda-me a fazer brilhar a tua luz através do
meu viver .
Extraído do livro Alto Refúgio, Pr. João Falcão Sobrinho, Editora AD Santos n

Contra a corrente. Faça a coisa certa.
O lugar está imundo? Todo mundo está emporcalhando a rua? Não repita o erro dos outros. Dê o
bom exemplo e jogue seu lixo no lugar certo. Lixo
no chão, não! Falta de lixeira não é desculpa para
jogar lixo na rua. Tenha sempre em mãos um saquinho na bolsa, mochila ou no carro. Aquele papel
de bala pode muito bem ficar no bolso até você encontrar
uma lixeira. Reúna os moradores de seu prédio e faça a
coleta de lixo seletivo. Ensine o seu filho a jamais jogar lixo
no chão. É assim que se começa o respeito e o hábito. Os
japoneses que vieram assistir ao jogo de sua seleção na
Copa, após o jogo, recolheram em sacos plásticos os lixos deixados. Que exemplo. É fácil. É simples. Faz bem para a alma e o mundo.
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

Se nos apegarmos às verdades de Deus, não
seremos enganados pelas mentiras de Satanás.

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).

