
INFORMAÇÕES&INSCRIÇÕES: Pr. Walter Almeida Jr.
l(19) 98859.4547  walteralmeidajr@outlook.com

Workshop Os Desafios da 
Igreja Contemporânea

PROGRAMA
l Os Desafios de Viver Segundo à Lei
l Os Desafios da Disciplina Eclesiástica
l Os Desafios de se Manter na Sã Doutrina

1 e 2/Agosto
a1  Igreja Batista Livre

Uberlândia/MG

1ª Igreja Batista Livre de Campinas 
R. Ibrahin Nobre, 447  Jd. dos Oliveiras
Campinas/SP  CEP 13044-110
Tel.: [19] 3325.0531
contato@batistalivre.org.br

l

l

wight L. Moody, evangelista e editor norte-

americano, costumava contar esta historia Dsobre a escuridão e a luz. Houve uma terrível 

tempestade, certa noite, no Lago Eric. O capitão de 

um navio podia ver a luz que vinha de um farol, mas 

por não ver as luzes baixas do porto, então questio-

nou seu piloto sobre a localização do navio.

“Sim, senhor, esta é Cleveland! As luzes baixas já se apagaram, senhor!”, 

disse o piloto. “Conseguimos chegar ao porto?” “Se não conseguirmos, 

estamos perdidos, senhor!”, respondeu o piloto. O piloto fez o melhor que 

podia, mas não foi o suficiente. Sem as luzes baixas para guiá-los, o navio 

chocou-se contra as rochas.

A luz é crucial quando desejamos chegar ao nosso destino. Às vezes, pode-

mos ser tentados a lutar do nosso jeito em meio às trevas, para provar que 

somos espertos ou corajosos o bastante para navegarmos por qualquer lu-

gar, sozinhos. Em outros momentos, nossa coragem falha e o temor nos ce-

ga para a luz que está bem a nossa frente.

Em vez de tentarmos prosseguir sozinhos, ou fecharmos nossos olhos, de-

vemos perceber que há uma luz disponível para todos nós. Esta luz é a ga-

rantia de uma direção em meio às trevas, à neblina, às tempestades e a 

qualquer outra coisa que possa nos impedir de chegarmos ao progresso.

Jesus Cristo disse: “Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, nunca andará 

em trevas, mas terá a luz da vida.” (João 8:12)

Quando você se deitar na cama e apagar as luzes, lembre-se de que a luz de 

Cristo dentro de você, nunca ofusca ou se apaga. Mantenha os seus olhos 

focalizados em Jesus. Assim, você terá 

uma viagem segura até chegar ao 

porto. Do livro “Boa Noite, Deus!”,

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

Com a chegada da estação do inverno o clima torna-se propício para celebrações e 

festas com temas caipiras, da roça. São as conhecidas festas de junho e julho. As 

cidades se urbanizaram. Vivemos com agendas apertadas, cheios de atividades, 

presos em apartamentos ou casas, sem o contato com a natureza, as árvores, os 

animais. Então, voltar e sentir o gostinho das coisas da terra, da vida tranquila de 

fazenda e de roça, atrai muita gente. Neste último sábado, 5 de julho, foi realizada 

mais uma programação especial para as famílias da Igreja, o “Casar ca Famia na 

Roça”. O estacionamento transformou-se em um bonito e animado arraial com 

barraquinhas, decoração, música, comidas e bebidas típicas da vida caipira. Foi 

muito legal ver crianças, jovens e adultos, paramentados a rigor, em belos e capri-

chados trajes de sinhô e sinhazinha. E todos se divertiram muito, em especial as 

crianças, que tiveram um espaço cheio de brincadeiras com jogos de argolas, boca 

do palhaço, bola na lata e pesca. A Cadeia foi um dos espaços mais agitados e o 

Correio Elegante deu um toque romântico com os recadinhos dos apaixonados.

Antes da festa terminar, aconteceu a “Dança dus Casar”, uma quadrilha que envol-

veu adultos e crianças. A festa, que teve início às 16h, e a comilança foram tão boas 

que as comidas acabaram cedo, por volta das 20h30, para a tristeza dos que chega-

ram mais tarde. E aí o povo continuou na festa, curtindo e trocando mais um “de-

dinho de prosa”. A reunião foi super oportuna para trazermos convidados, para 

recebermos muitos visitantes. Foram vizinhos do bairro, familiares e amigos. Ôh 

sôôô!!! Foi bunito dimais da conta. Confira as fotos do evento no website.   n

SEJA VOCÊ TAMBÉM UM SEMEADOR
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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

• • •

Comentários, textos, dicas e sugestões para o Boletim Informativo Por Dentro?
Envie email para: contato@batistalivre.org.br Participe e contribua. n

Visite www.batistalivre.org.br
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n ClubCrianças 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

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

 Pequenos

NossaAgenda

A
da

Vida
Luz

Deus é luz. Nele não há treva alguma. 1 João 1:5

Mantenha
seus olhos
focalizados
em Jesus.

Pois tu és a minha esperança,
ó Soberano Senhor, em ti está

a minha confiança desde a
juventude. Salmos 71:5

Festa Caipira para as Famílias. Foi bão dimais sô!

Em paz me deito e logo pego no sono, porque,
Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Salmo 4:8



Quando você concorda com os termos de uso do Facebook, você concorda com a 

cessão de alguns dados destinados à análise de seus hábitos para o direcionamen-

to de conteúdo da sua timeline, publicitário ou não. Outro dos possíveis destinos 

para os dados coletados pelo Facebook são pesquisas. E, recentemente, a rede 

social de Zuckerberg surpreendeu os usuários quando dois de seus pesquisadores 

publicaram um estudo em uma revista científica no qual admitem terem alterado o 

tipo de conteúdo recebido por mais de 600 mil usuários. O motivo? Queriam en-

tender, de um viés psicológico, o comportamento dessas pessoas no site. Os cien-

tistas modificaram o algoritmo de usuários escolhidos de forma aleatória para que 

mostrassem conteúdo mais positivo ou negativo. E, depois, analisavam o conteúdo 

postado pelos próprios usuários. A ideia era entender se o que vemos em redes 

sociais afetam a forma com que nos sentimos. Em outras palavras, se os sentimen-

tos publicados no Facebook são contagiosos. O resultado? Sim, eles podem mani-

pular emoções de usuários, de uma forma positiva ou negativa, com pequenas mu-

danças no algoritmo do Facebook. Enquanto a notícia é boa para cientistas que 

comprovaram sua tese, talvez os usuários que participaram, sem saber, do estudo 

não estejam tão felizes. Mas, de novo, como concordamos com os termos de uso 

do Facebook ao entrar na rede, não há como reclamarmos para Zuckerberg di-

zendo que ele não pode fazer isso. O cientista responsável pela pesquisa, aliás, é 

chamado Adam Kramer e, em uma entrevista há alguns anos, ele afirmou que 

gostava de trabalhar para o Facebook porque a rede era o maior banco de dados 

sobre o comportamento humano do mundo. l Revista Galileu n

Conhecida como "Brega da Amenade", uma tradicional casa de prostituição da 

cidade de Jequié, Bahia, foi transformada há 5 anos em um centro de adoração 

evangélica. A mudança radical foi promovida pela dona do espaço, Maria Amenade 

Coelho, 67 anos, ex-cafetina bastante conhecida na região. “Deus me resgatou da 

lama e da miséria”, diz a idosa sobre a escolha de deixar a prostituição e se tornar 

evangélica. Ela comandou o espaço por 40 anos e diz que não tem boa lembrança 

deste tempo. “Foi uma vida ruim. Tinha vergonha dos meus filhos, eles acabavam 

convivendo com todo aquela imundície, a prostituição, as drogas”, explica. Mesmo 

próxima de substâncias ilícitas, se orgulha ao dizer que nem ela, nem os filhos se 

envolveram com entorpecentes. Há cinco anos, com os filhos todos criados, a ex-

cafetina que dizia ter “horror dos crentes” atendeu ao pedido de uma neta. “Ela me 

pediu para aceitar uma oração da mãe [ex-nora], que é envangélica. Eu aceitei e 

Deus mudou o meu coração e a minha vida”, afirma. A partir daquela dia, Maria 

Amenade passou a frequentar uma igreja evangélica e fechou o espaço onde 

funcionava a casa de prostituição. “Coloquei para alugar. Só não aceitava que fosse 

novamente bar ou restaurante. Então, o pastor da Igreja Assembleia de Deus de 

Madureira me procurou. Ô glória, não tinha como eu ficar mais feliz”, afirma.

Depois de um período de aluguel, ela vendeu o espaço para a igreja e, até hoje, vive 

com as parcelas do pagamento. “Depois, também me aposentei por idade. Minha 

mãe faleceu em janeiro. E sei que ela descansou feliz por saber que eu deixei aquela 

vida”, se emociona. Exemplo para os fiéis da igreja, a ex-cafetina conta que às vezes 

ainda é procurada por ex-clientes desavisados. Diante do pedido, ela conta rapida-

mente como é a sua resposta: “O senhor me respeite que hoje eu sou filha do Se-

nhor”, relata, feliz. l Jornal Folha de São Paulo, 6/Julho n

Devocional l A Âncora da Alma

Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual 
adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos 

precedeu, entrou em nosso lugar. Hebreus 6:19,20 

A âncora da alma, firme e segura pela corrente da fé, é a esperança. Temos no 

coração a mais profunda certeza de que Jesus, nosso Salvador, ao penetrar 

além do véu, no santo dos santos, como o sumo sacerdote que sacrifica e, ao 

mesmo tempo, como o Cordeiro que é sacrificado, demonstrou a imutabilida-

de do amor de Deus (verso 17). Nós somos volúveis como as ondas, levados 

de um lado para outro. Precisamos dessa âncora da alma firmada na rocha 

para experimentar a imutabilidade da graça divina. A alma humana não pode 

sobreviver sem a esperança da vida eterna. Só pode ter segurança para viver 

nesta vida, quem tem na alma a certeza do seu destino após a morte. Uma 

amiga nossa com um câncer se alastrando pelo seu corpo disse-nos um dia 

destes: “Estou tranquila, em paz e sem medo algum porque eu sei que, quan-

do eu partir, estarei para sempre com Jesus na sua glória”. Você não precisa 

passar por um grave problema de saúde para lançar sua esperança em Jesus. 

Lance sobre Jesus a âncora de sua alma, sua esperança, mesmo que tudo este-

ja bem com você agora.

Oração: Dá-me, Senhor, a bênção de poder experimentar cada dia, no mais 

profundo da minha alma, a esperança da glória eterna. 

Extraído do livro Alto Refúgio, Pr. João Falcão Sobrinho, Editora AD Santos n

ESTAMOS ORANDO POR... 
Acampamento de Jovens; Pastores&Liderança da Igreja; Nossos vizinhos; Eleições 

de Outubro; Workshop e Aliança Batista Livre Brasileira; Retiro de Casais; Welington 

Camacho; Nuria Stephanie&Família; José Firmino e mãe; Isabel França; Francisco de 

Salles; Maria Emília; Maria Vinagre; Neusa e Erivan; Manoel e Terezinha; 

 Missionári-

os Kelly, Rogério&Família, Jacson&Bruna, Rogério&Daiane, João Lucas e Nícolas.

Mercedes e 

Isaías (saúde); Maria Luiza (bebê doente); Paulo e Regiane (salvação); Ronaldo, Au-

gusto e Robson (vida espiritual); Idosos, cuidadores de idosos e casas de repouso; 

Casamentos dos jovens neste ano; Crianças&Famílias presentes à EBF; 

No mês de junho Deus operou duas grandes bênçãos no Projeto Limeira Livre.  
2Alugamos um salão com 72m , onde estamos realizando nossas reuniões regula-

res, nos domingos e às 4as. feiras, e recebemos, mais uma vez, o Projeto E-Team.

Desta vez com 8 estudantes e um casal de missionários norteamericanos que tra-

balham na França, o Pr. Matthew e Cristina. Durante o período em que o E-Team 

esteve conosco, distribuímos literatura evangelística na vizinhança onde está locali-

zado o salão da IBL Limeira e também tivemos uma reunião de Oração e Estudo 

Bíblico no domingo, 22/junho, pela manhã. Realizamos nossa primeira Escola Bíbli-

ca com 3 visitantes no domingo, dia 6/julho, pela manhã, e nosso primeiro Culto de 

Celebração da Ceia do Senhor, com a nossa família à noite. Pedimos as suas ora-

ções pelo Projeto Limeira Livre. l Pr. Walter Almeida Jr. n

Convidamos todos os irmãos batistas livres à participarem do nosso 2o. Workshop, 

“Os desafios da Igreja Contemporânea”, nos dias 1 e 2/8, na 1a. Igreja Batista Livre 

de Uberlândia/MG. Também acontecerá reunião para formação definitiva da Alian-

ça Batista Livre do Brasil, com os líderes que assumiram o compromisso em abril, na 

cidade de Araras/SP e, também uma reunião para definirmos local, data e progra-

ma de trabalho para a realização do Encontro da Comunhão Batista Livre Interna-

cional, o qual acontecerá no Brasil. l Pr. Walter Almeida Jr. n

Conforme a Aposentados podem solicitar e obter 

desconto em suas tarifas da SANASA. Veja os documentos necessários (cópia 

xerox) e solicite na Sanasa, na Av. da Saudade, 500, Bairro Ponte Preta, Campi-

nas. Condição&Documentos:  1. CPF e RG; 2. Comprovante de residência de no 

mínimo 2 anos no município de Campinas; 3. Renda de no máximo 3 salários 

mínimos vigentes; 4. Não poderá possuir débitos na Sanasa; 5. Caso não seja o 

aposentado a comparecer, apresentar “Procura-

ção” do aposentado, com Firma reconhecida ou 

padrão SANASA, mais CPF e RG da Pessoa Autori-

zada (Pessoa Presente);  6. Demonstrativo de Deta-

lhamento de Crédito de Beneficio (DCB) conforme 

resolução do INSS 320, de 10/7/2013 (validade de 

90 dias) ou; 7. Demonstrativo de Detalhamento de 

Crédito DATAPREV ou; 8. Demonstrativo de Crédi-

to do Beneficio que é fornecido pela Gerência do 

Banco; 9. Cartão Banco. l Portal Sanasa Campinas

Lei Nº 11.477, de 6/3/2003, 

Na Rede...
A maior rede social do mundo manipulou os sentimentos de seus usuários

para medir a força do contágio emocional em larga escala, e não viu mal nisso.
Deus me resgatou!

Desconto Sanasa para Aposentados

Igreja Batista Livre de Limeira e E-Team

Workshop 2: Os Desafios da Igreja Contemporânea

Lance sobre Jesus a âncora de sua alma, sua esperança,
mesmo que tudo esteja bem com você agora.

Aniversariantes Semanada
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a Josemar Cardoso Marçal l 14 l 2 Feira
a Stephanie Caroline P. Faria l 15 l 3 Feira

a Alexandre Bianchini de Araujo l 16 l 4 Feira
a Matheus Levy Moreira Lima l 17 l 5 Feira

a Mateus da Cruz Borges l 18 l 6 Feira
 Jonni e Marlene Teles, Casamento l 19 l Sábado


