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palavra investimento é sempre muito usada em nossos dias. Sua aplicação 

é das mais variadas, mas sempre está relacionada a algo que fazemos ten-Atando colher algo mais adiante em nossas vidas. Um exemplo de investi-

mento é aquele que fazemos em instituições financeiras, colocando uma certa 

quantidade de dinheiro em algum fundo que nos promete um rendimento especí-

fico. Basicamente, esperamos que depois de algum tempo, tenhamos um pouco 

mais do que quando investimos. Outro exemplo de investimento é aquele que fa-

zemos em estudos. A ideia é que, com uma melhor formação, tenhamos condições 

de arrumarmos um emprego melhor, além de desenvolvermos nosso intelecto.

Neste mês de maio vamos falar sobre outro tipo de investimento. Falaremos sobre 

investimento na célula primeira e mais importante da sociedade: a família. Pode pa-

recer estranho, mas investimento não é algo que fazemos apenas com nosso recur-

so e tempo, com a ideia de colhermos coisas materiais ou profissionais. Podemos e 

devemos investir em nossas famílias. Mais do que o dinheiro ou nossa profissão, a 

família é o bem mais precioso que eu e você temos em nossa existência. Investir na 

família tem a ver com o direcionamento de nossos recursos, tempo e energia para 

que ela caminhe cada vez melhor. 

Para isso, precisamos conhecer o projeto original de Deus, vencer os inimigos da 

família, corrigir maus hábitos e reafirmar o compromisso com os de nossa casa. 

Convido você a investir tempo para aprender um pouco mais sobre a família, além 

de relembrar princípios que, muitas vezes, vamos esquecendo no decorrer de nos-

sos dias. Participe conosco e convide pessoas que você acha que podem se bene-

ficiar desse estudo. Em Cristo. l Pr. Lucas Lima n
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Nosso Propósito: ajudar pessoas a experimentarem uma vida plena e abundante com Jesus.

No próximo dia 17/maio, sábado, será realizado um programa especial dedicado 

às famílias, o Picnic no Parque, um passeio a dois lindos pontos turísticos da cidade 

de Itú. A primeira parada será na Fazenda do Chocolate. Em meio a mais pura na-

tureza, a Fazenda do Chocolate é uma viagem pela história que nos remete aos 

tempos do Brasil colônia em meio a sua arquitetura preservada, registro dos impor-

tantes ciclos da história do Brasil. No seu estilo caipira proporciona aos visitantes 

contato com vários animais mansos, compras de produtos variados e diversão ga-

rantida para as crianças e adultos. Cavalgadas, mini-zoológico, lagos ornamentais 

com carpas gigantes, playground, roteiros culturais e gastronômicos, além de pas-

seios de pônei e a possibilidade de alimentar os animais na mão, são só algumas 

das atividades para manter a família se divertindo o tempo todo.

A segunda visita acontecerá no Parque Geológico do Varvito. Este parque públi-

co, um verdadeiro monumento geológico inaugurado em 1995, já recebeu mais de 

500 mil visitantes, entre turistas, estudantes e pesquisadores. Patrimônio tombado 
2pelo Condephaat, foi construído em uma área de 44.346 m  da antiga pedreira.

Varvito é o nome utilizado pelos geólogos para denominar um tipo de rocha sedi-

mentar única, formada pela sucessão repetitiva de lâminas ou camadas, cada uma 

delas depositada durante o intervalo de um ano. O varvito de Itu é a mais impor-

tante exposição conhecida desse tipo de rocha na América do Sul. Em termos geo-

lógicos, o varvito faz parte de um pacote de rochas sedimentares que contêm evi-

dências de uma extensa idade glacial, há 280 milhões de anos, quando um enorme 

manto ou lençol de gelo cobriu a região sudeste da América do Sul.

Você vai encontrar no Parque do Varvito de Itu um galpão por onde toda visita tem 

início. Neste local está montado permanentemente uma exposição de painéis ex-

plicativos com fotos, textos, e imagens. Em todos os pontos do parque existem pla-

cas explicativas que torna a visita uma aula ao ar livre. Os pontos que merecem 

atenção são a Praça do Eco, Cascata do Antanho, Lago dos Fósseis, Vereda dos Sei-

xos, Trilha Bentônicos, Anfiteatro Gondvana, Gruta Lágrima do Tempo, Bosque dos 

Matacões e o Lago Jurássico. A Gruta Lágrima do Tempo recebe esse nome devido 

à formação de gotas dágua em sua parede, dando a impressão de lágrimas. 

QUANDO: 17/5, sábado l DURAÇÃO: 8h30 às 14h30 l SAÍDA: Em frente a Igreja

PARTICIPANTES: Famílias, solteiros, jovens, adultos, idosos. LANCHE: Cada família 

levará o seu lanche e refrigerante para um Picnic coletivo. TRANSPORTE: Carro ou 

ônibus. INSCRIÇÃO: Inscreva a sua família o quanto antes com o Grupo de Casais. 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA

No dia do passeio acontecerá um Concurso de Fotografia. Todos podem parti-

cipar. Traga a sua máquina fotográfica e clique a vontade. Depois, escolha as duas 

fotos mais bonitas que tirou e faça a sua inscrição. As fotos e fotógrafos inscritos 

concorrem a 5 prêmios que serão concedidos por um Juri de Profissionais que ele-

gerá os trabalhos vencedores. Traga a sua máquina e revele o seu talento. 
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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

• • •

Família: Eu invisto nessa ideia.

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

Visite www.batistalivre.org.br

Família
Projeto de Deus

Dia de passear e curtir a família

Picnic no Parque

n

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
Crianças, jovens e adultos.

oReforço do 1  ao 5 Ano
Redação  Física e Matemática

Ciências  Bio

o

Inglês  logia

l

l l

Inscrições: (19) 3325.0531  franciscolima56@gmail.coml

Escola Teológica Batista Livre (ETBL)

Transformando Vidas.

Novo bimestre! 
Novos temas!

Período: 28/abril a 17/junho
Horário: 19h15 às 22h15 

Investimento: R$60,00/mês. Desconto especial para casais.

Informações: (19) 3325.0531 ou secretariaetbl@gmail.com

2a Feira

 Doutrinas de Jesus e Espírito Santo

 História da Igreja

3a Feira

 Ética Cristã

 Homilética e Oratória

n
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O Grupo de Casais tem utilizado diversos recursos e 

atividades para que os casais reflitam e trabalhem os 

seus relacionamentos conjugais, a sua família. Um 

desses recursos é a leitura de textos e livros com 

mensagens edificantes sobre casamento e família.

O livro para o mês de maio traz um autor especialis-

ta em aconselhamento para casais, Gary Smalley, 

conselheiro cristão conjugal e de família, com mais 

de 40 anos de experiência, dezenas de livros escritos 

que abençoaram mais de 12 milhões de leitores.

Invista nesta leitura e colha maravilhosos frutos.

AMOR DE VERDADE DURA PARA SEMPRE
lGary Smalley, editora Thomas Nelson  Orientações 

para que o amor seja eterno em seu casamento

Gary Smalley faz um convite irrecusável a todos os casais: que tal abrir o coração, 

seguir algumas orientações importantes e ouvir histórias inspiradoras de amor para 

ficar eternamente apaixonado por seu cônjuge? O primeiro passo é ser apaixonado 

pela vida, só assim é possível direcionar o nosso amor para alguém. O segundo é 

fortalecer a confiança, a intimidade e a cumplicidade a dois. Para que o leitor atinja 

com perfeição esses dois passos, Smalley oferece e explica treze dicas essenciais. 

Treze dicas capazes de transformar sua relação e sua forma de ver o mundo.

O inimigo número 1 do amor, a raiva não resolvida; Transformar as tempestades de 

areia em pérolas; Como equilibrar as expectativas e a realidade; Como continuar 

apaixonado pelo seu cônjuge; Os cinco sinais vitais de um casamnento saudável; 

Como revelar o melhor em seu cônjuge tão diferente de você; Conflitos: a porta 

para a intimidade; Casamento à prova de divórcio. Isto e muito mais   n

Fala galera! Sábadão, às 19h30, contamos com a presença de todos para prestigiar 

o Teatro que teremos e para iniciar a nossa Série de Estudos “Conhecereis as Escri-

turas”. Não faltem, pois a Bíblia é o nosso Manual de Vida! l Por Arthur Lima n

Nos dias 25 e 26 de abril, nós, os líderes batistas livres da região de Campinas, 

Jaboticabal, Ribeirão Preto e Uberlândia, os que estão no Workshop, fomos edifica-

dos, despertados e fizemos uma reciclagem na área do aconselhamento bíblico.

Tarefa que, com excelência e humildade, usados por Deus, coube aos pastores 

Kenneth Eagleton, Lucas Lima, Marcelo Baço e Bobby Poole. As palestras foram fil-

madas e estão sendo editadas para serem disponibilizadas para as nossas igrejas. 

Mas, não foi só isso. Nossas reuniões sobre a Aliança e a Comunhão Internacional 

saíram do sonho e da teoria e está sendo vivida no coração e na ação de cada líder. 

Em relação a Aliança Batista Livre fizemos um compromisso e assinamos nossa in-

tenção para a formação da mesma e a Comunhão Internacional ficou decidido que  

receberemos os nosso líderes internacionais em abril de 2015. Saímos do encontro 

com aquele antigo lema no coração e dispostos a torná-lo uma prática entre nós: 
“... nas coisas essenciais, unidade; nas não essenciais, liberdade; em todas as 

coisas, amor...”. l Por Pr. Walter Almeida Jr. n

Devocional l Ele te susterá

“Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá.
Nunca permitirá que o justo seja abalado.” Salmos 55:22

Davi não diz que o Senhor apenas levará teu fardo, mas que “Ele te susterá”. 

Muitas vezes oramos entregando nosso problema nas mãos de Deus, mas 

continuamos preocupados, esquecendo-nos de que o Senhor não somente 

leva o nosso fardo, mas Ele também nos sustenta. Ele cuida de nós, além de 

tomar nosso problema em suas mãos para lhe dar a solução no tempo devido.

Preocupações, especialmente quando estão além das nossas forças, causam 

distúrbios em nossa saúde, podendo levar até ao desenlace. Ao lançarmos 

sobre o Senhor o nosso fardo e deixarmos que Ele cuide de nós, gozamos de 

paz interior e ficamos livres para encontrar a solução do problema que nos as-

sedia. Lembra-se da história da mulher que levava uma pesada trouxa, a quem 

um carroceiro que passava lhe deu carona? Ela subiu na carroça mas conti-

nuou com a trouxa sobre a cabeça. Muitas vezes fazemos o mesmo. Deus nos 

dá carona em sua graça, mas nós, ao invés de colocarmos nosso fardo no chão 

da carroça da misericórdia divina, continuamos com aquele peso na cabeça. 

Lembre-se: “Ele te susterá.” Descanse e viva no amor da providência de Deus.  

Oração: Amado Deus, eu lhe entrego meu problema (mencionar). Ajuda-me a 

confiar no teu cuidado por mim e a ter tua paz até que de ti venha a solução.

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

Livro do Mês para Casais

Jovens conhecendo as Escrituras

Batistas Livres pelo Mundo

Workshop de Aconselhamento promove organização
da Aliança Batista Livre e da Comunhão Internacional

Aniversariantes Semanada
n

n

n

n
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 Maria Zélia de Miranda l 4 l Domingo
a Daiane e Rogério Alcântara, casamento l 6 l 3 Feira

a Raquel Ferrarezi l 8 l 5 Feira
a Rosi de Jesus Oliveira l 8 l 5 Feira

a
 Gicélia Cáceres de Toledo l 8 l 5 Feira

a Diemerson Barbosa Pinto l 9 l 6 Feira
 Nathalia Fioravanti Loureiro l 10 l Sábado
 Priscila e Tiago Montier, casamento l 10 l Sábado

ESTAMOS ORANDO POR...
Welington Camacho; Nuria Stephanie e família; 

José Firmino e mãe; garotinha Ada e família 

(Turquia), Aliança Batista Livre Brasileira, Comu-

nhão Internacional Batista Livre, Isabel França, 

Francisco de Salles (saúde), Maria Emília, Maria 

Vinagre (saúde), Neusa e Erivan, Rogério, Daia-

ne, João Lucas e Nícolas, Manoel e Terezinha.

n
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 Tornados desta semana nos Estados Unidos afe-

taram várias igrejas Batistas Livres e seus mem-

bros, em vários estados diferentes. As informações 

ainda estão chegando. Os Batistas Livres estão or-

ganizando uma ajuda humanitária e de emergên-

cia: http://nafwb.org/update-on-disaster-relief-

efforts-in-arkansas-and-mississippi/

 Batistas Livres no Japão estão celebrando seu 

aniversário de 60 anos neste final de semana com 

programação festiva (anexa, tem tradutor aí???)

Por Kenneth Eagleton  

6 Parcelas de R$110,00
Maio  Junho  Julho  Agosto  Setembro  Outubrol l l l l

PRELETORES
Pr. Edinei Reolon e Esposa Solange

Pastor Titular da Igreja Metodista Central

de Goiânia. Casados há 30 anos, tem duas

filhas, Keila e Geovana.

ESPECIAL
Eduardo e Silvana

São casados há 14 anos, tem três filhos,

Gustavo, Sophia e Raphael. São membros

da Igreja Batista de Alphaville.

Convide casais amigos para o Retiro.

Retiro de Casais 2014
Aliança Eterna

Fiz uma aliança com o meu escolhido... Salmos 89:3

É necessário polir para renovar o brilho.

17 a 19/outubro  Palace Hotel  Poços de Caldas/MGn n

Informações e inscrições com Equipe de Coordenação do Grupo de Casais

ou pelo email casais@batistalivre.org.br

Casar ca Famia
na Roça Vem aí...


