Série de Estudos

FAMÍLIA
Eu invisto nessa ideia

Dia 04: Retornando ao Projeto Original
Dia 11: Vencendo os Inimigos do Lar
Dia 18: Abandonando os Maus Hábitos
Dia 25: Renovando a Aliança

o

Boletim Informativo n Ano 01 n N 21 n 11/05/2014 n www.batistalivre.org.br
Nosso Propósito: ajudar pessoas a experimentarem uma vida plena e abundante com Jesus.

Tá tudo invertido!!!

RESPEITO

Eu
ea
minha
família

serviremos
ao

Senhor.

E

Josué 14:15
Todos os Domingos de Maio, às 18h30.

Retiro de Casais 2014
Aliança Eterna

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

17 a 19/outubro n Palace Hotel n Poços de Caldas/MG
Informações e inscrições com Equipe de Coordenação do Grupo de Casais
ou pelo email casais@batistalivre.org.br

Anjo de Deus.
No dia em que Deus criou as mães (e já vinha virando dia e noite há seis dias),
um anjo apareceu-lhe e disse: “Por que esta criação está lhe deixando tão inquieto Senhor?” E o Senhor Deus respondeu-lhe: “Você já leu as especificações desta encomenda? Ela tem que ser totalmente lavável, mas não pode ser
de plástico. Deve ter 180 partes móveis e substituíveis, funcionar à base de café e sobras de comida. Ter um colo macio que sirva de travesseiro para as crianças. Um beijo que tenha o dom de curar qualquer coisa, desde um ferimento até as dores de uma paixão, e ainda ter seis pares de mãos”. O anjo balançou lentamente a cabeça e disse-lhe: “Seis pares de mãos Senhor? Parece impossível! ”Mas o problema não é esse”, falou o Senhor Deus. “E os três pares
de olhos que essa criatura tem que ter?” O anjo, num sobressalto, perguntoulhe: “E tem isso no modelo padrão?” O Senhor Deus assentiu: “Um par de
olhos para ver através de portas fechadas, para quando se perguntar o que as
crianças estão fazendo lá dentro (embora ela já saiba). Outro par na parte posterior da cabeça, para ver o que não deveria, mas precisa saber, e naturalmente os olhos normais, capazes de consolar uma criança em prantos, dizendolhe: “Eu te compreendo e te amo, sem dizer uma palavra”.
E o anjo mais uma vez comenta-lhe: “Senhor, já é hora de dormir. Amanhã é
outro dia”. Mas o Senhor Deus explicou-lhe: “Não posso, já está quase pronta.
Já tenho um modelo que se cura sozinho quando adoece, que consegue alimentar uma família de seis pessoas com meio quilo de carne moída e consegue convencer uma criança de 9 anos a tomar banho”. O anjo rodeou vagarosamente o modelo e falou: “É muito delicada Senhor”! Mas o Senhor Deus disse entusiasmado: “Mas é muito resistente! Você não imagina o que esta pessoa pode fazer ou suportar”! O anjo, analisando melhor a criação, observa: “Há
um vazamento ali Senhor”. “Não é um simples vazamento, é uma lágrima. E
esta serve para expressar alegrias, tristezas, dores, solidão, orgulho e outros
sentimentos”. “Vós sois um gênio, Senhor”!, disse o anjo entusiasmado com a
criação. “Mas”, disse o Senhor, “isso não fui eu que coloquei. Apareceu assim”...
Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe
e que exulte a mulher que o deu à luz!

Proverbios 23:25

o

Reforço do 1o ao 5 Ano
Redação l Física e Matemática
Inglês l Ciências l Biologia
Crianças, jovens e adultos.

Inscrições: (19) 3325.0531 l franciscolima56@gmail.com

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

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

Visite www.batistalivre.org.br
Comentários, textos, dicas e sugestões para o Boletim Informativo Por Dentro?
Envie email para comunicacao@batistalivre.org.br n Participe e contribua.
1ª Igreja Batista Livre de Campinas
R. Ibrahin Nobre, 447 l Jd. dos Oliveiras
Campinas/SP l CEP 13044-110
Tel.: [19] 3325.0531
contato@batistalivre.org.br

xistem várias coisas que tiram de mim o prazer e a alegria mas, ultimamente, tenho estado indignado com o nosso país. Mesmo que os otimistas
de plantão me questionem, preciso dizer que tenho ficado estarrecido com
o jeitinho e a transgressão brasileira. Cada vez mais nosso povo tem se mostrado
amante do erro. E não falo aqui de transgressões morais, ou dos grandes feitos de
corrupção, falo das pequenas coisas a que eu e você estamos expostos em nosso
dia a dia e que, muitas vezes, somos os próprios transgressores. Darei alguns exemplos. Parar em vagas de estacionamento destinadas a idosos e pessoas com limitações físicas. Recentemente, ao chegar num Supermercado, vi uma mulher tomando tal atitude, na maior cara de pau, simplesmente para não andar 10 ou 15 metros
a mais. Pensei que ela não tinha notado e alertei-a. Para minha surpresa, a resposta
foi: “É, eu sei!” Ela deixou o carro lá, então virou as costas e me largou falando. Não
que eu ache que este seja o maior pecado do mundo, o fato é que cada um valida a
sua transgressão do jeito que quer. Julga-se mais esperto e não está nem aí com a
vida do outro. Podemos ver esse tipo de atitude em vários momentos em que estamos juntos, lado a lado, como seres humanos. Ao entrar num ônibus ou metrô
lotado, ou numa fila qualquer, a máxima de que a prioridade seria das crianças, dos
idosos e das mulheres perdeu seu valor há tempos. Muitos param um cruzamento
por estarem na contramão, simplesmente porque não querem fazer um retorno
que está há 10 metros de distância.
Na igreja a situação não é muito diferente. Onde estão os crentes que amam servir,
ao invés de serem servidos. João Alexandre, o poeta cantor, perguntou em uma de
suas canções: Onde andará a justiça outrora perdida... E continuo, onde está a generosidade, a compaixão, o altruísmo, o respeito aos mais velhos, mais novos e às
mulheres? O fato é que vivemos o tempo que Freddy Mercury já havia cantado, talvez como sua filosofia de vida: I want it all and I want it now (eu quero tudo e quero
agora). As pessoas são imediatistas, ambiciosas ao extremo e se acham donas da
verdade. E nessa busca frenética por tudo agora, desprezam o fato de que Deus
nos dá tudo e sempre, basta observarmos a complexidade da criação e da amizade
com pureza de coração. Basta nos desintoxicarmos da avalanche de desejo que o
mundo nos impõe e termos mais prazer naquilo que Deus nos oferece. Basta desenvolvermos o fruto do Espírito e desfrutarmos de uma satisfação interior, que é o
antídoto para a inversão de valores sociais.
Sei que existe muita gente que acredita e vive uma vida de amor, altruísmo e compaixão. Mas ainda são poucos ou estão escondidos e seus feitos se diluem na multidão de iniquidade, egoísmo, individualismo e desrespeito. Minha oração é para
que a comunidade que frequento e toda a minha família esteja cada vez mais cheia
de diaconia, de ações de serviço. Que cada vez vejamos mais a luz de Cristo brilhar
em nós e através de nós. Que tenhamos prazer naquilo que é justo, correto e bom.
E que a luz enganosa da transgressão seja extinta de nossas mentes e deixe de nos
encantar com sua maldade. Ai dos que chamam mal bem e ao bem, mal; que fazem
das trevas luz e da luz, trevas; do amargo, doce, e do doce, amargo... dos que por
suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente! Isaías 5:20,23
Pr. Lucas Lima n

Confins da Terra

Devocional l Forças Renovadas

Campanha de Missões

Campanha da Moeda Perdida
Sabe aquela moedinha, de troco, as achadas, aquela que se perde pelo carro,
pelos bolsos? Traga para nós! Com ela, ajudaremos nossos missionários.

Ide...

Treinamento capacita Brigadistas para emergências
Para atender as exigências legais municipais, a Igreja Batista Livre realizou no sábado passado, 3/maio, um Treinamento de Brigada de Incêncio. A atividade foi conduzida competente e brilhantemente pelo Dhiego Sanchez, membro de nossa
Igreja e Bombeiro profissional. O curso foi muito produtivo, com muitas e ricas informações sobre Primeiros Socorros, Situações de Emergência, Combate a Incêndio entre outras. Pela manhã, o grupo foi orientado em aula teórica seguida, na
parte da tarde, por intenso e dinâmico treinamento prático. É muito importante
citar que o trabalho do Brigadista e da Brigada de Incêndio é preventivo, e deve ser
mobilizado em situações de
risco à vida, com atenção
especial à evacuação de
pessoas do local. O trabalho especializado fica sempre para os profissionais
bombeiros e SAMU que são
acionados imediatamente
ao surgimento de sinistros.
Mais fotos no site. n

Bombeiros: Anjos da Vida.
Meu nome é Dhiego Sanchez de Souza, tenho 30 anos, sou nascido em São Paulo
mas moro em Campinas desde os meus 2 anos. Tenho duas atividades de trabalho.
A primeira, uma pequena empresa de Etiquetas e Rótulos que já existe há 11 anos.
A segunda, sou Bombeiro Civil há 8 anos, tendo já atuado em operações de enchentes, incêndios florestais, prediais e resgate. Atualmente, trabalho como Instrutor de Formação de Bombeiro. Tudo começou na época do final da minha
Faculdade de Educação Física, na PUCC, em 2006, quando fiz uma viagem para o
interior para acampar e fomos fazer uma visita em uma cachoeira. Infelizmente,
neste passeio, tivemos a tristeza de presenciar um momento trágico, um rapaz havia se jogado (suicidado) da cachoeira durante à noite. Vimos o corpo dele ser levado pelo IML, resgatado pelos Bombeiros. Após este acontecimento, tive o interesse
de fazer um curso de Primeiros Socorros. Dias depois, conheci o Soldado Monteiro,
do 7ºGB, do CBPMSP (Corpo de Bombeiros da Policia Militar de São Paulo), que iria
ministrar o curso de Busca e Salvamento em Cavernas, em PETAR-SP. Ele me fez um
convite para eu ser bombeiro. Minha formação foi de um ano, seguido de um Curso de Auxiliar de Enfermagem. Nesta ocasião, conheci a minha noiva, a Marcelli,
estudamos juntos, e começamos a namorar. Temos uma filha chamada Clara, de 6
anos, a nossa jóia preciosa que Deus nos deu.
Minha conversão foi através da Marcelli, que
me levou à Igreja Batista de Nova Odessa. Foi
um momento e escolha delicados, sob muitas
dúvidas pois venho do Catolicismo. Com muita
sabedoria, o Pastor Davi me explicou e orientou
sob a vida cristã evangélica. Após isso, e através
do convite do meu grande amigo de infância, e
hoje Policial e Pastor Marcelo Baço, conheci a
nossa igreja, onde fomos muito bem acolhidos.
l Por Dhiego Sanchez n

Missões se faz com os Pés
dos que vão, os
Joelhos dos que ficam
e as

Mãos dos que Contribuem.
Jovens conhecendo as Escrituras

Fala galera!!! Sábado que vem nós teremos a continuação do estudo Conhecendo
as Escrituras, teatro especial. Não faltem, pois a pontuação entre as equipes está
bem acirrada, qualquer ponto a mais pode levar a sua equipe a ir pro Hopi Hari ou
pro Wet´n Wild, na faixa, DE GRAÇA! Então, versículos sobre o tema e doações são
muito bem-vindos. Esperamos todos vocês. Um abraço. l Por Arthur Lima n

Passeio para Itu tem nova data
O Dia da Família, passeio para a Fazenda do Chocolate e Parque Geológico do
Varvito que estava agendado para o próximo sábado, 17, precisou ser adiado para
o dia 14 de junho. Neste dia 17, o parque irá receber a visita de uma escola municipal com 500 alunos. O Dia da Família será um muito especial com passeio, diversão
e muita comunhão. O Picnic coletivo de confraternização acontecerá no lindo Parque do Varvito. Imperdível. Inscrições com Grupo de Casais. n
DICA DE LEITURA PARA SUA EDIFICAÇÃO
Uma Trilogia Completa de Formação Espiritual
1. O Maravilhoso e Bom Deus l 2. A Maravilhosa e Boa Vida
3. A Maravilhosa e Boa Comunidade
“A melhor prática que já vi a respeito de formação espiritual cristã.” Dallas Willard

Neste 3o livro da trilogia, James Bryan Smith nos ajuda a descobrir como nos relacionamos com outros aprendizes de Jesus. “Os aprendizes de
Jesus não são praticantes do bem ‘de meio período’ ”, escreve. “Vivem em contato
permanente com o Reino de Deus e são o tempo todo homens e mulheres em
quem Cristo habita. Não falam a verdade em apenas algumas situações, não vivem
de maneira sacrificial apenas ocasionalmente, nem perdoam uma vez ou outra. Há
uma número grande de oportunidades em que podemos influenciar o mundo em
que vivemos.” Apesar disso, muitas vezes caímos no erro de enfatizar demais ou a
fé pessoal, ou a justiça social. Nas páginas deste livro, aprenderemos como combinar formação espiritual e participação na comunidade; além disso, o autor traz
uma nova série de práticas espirituais baseadas nas narrativas verdadeiras sobre
Deus e sobre o mundo para alimentar a nossa alma. n

Agradecimentos
Gostaria de agradecer a todos que estiveram em oração conosco pela Alice.
Pudemos sentir a união, carinho e amor que todos tem pela nossa família. Ela já
está muito bem, em casa, com o braço imobilizado e sentindo muito pouca dor. Do
resto continua tudo normal, com brincadeiras, risadas e artes. Na 4a feira, 14, ela fará
o retorno para troca do curativo pós-cirurgia, e para colocar uma nova tala, que
ficará pelo próximos 30 dias. Graças a Deus, tudo correu e está correndo bem com
a Alice. Abraços a todos! l Por Marco, Talita e Alice n

“Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças; subirão
com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e
não se fatigarão”. Isaías 40:31
O segredo para ter as forças renovadas, para subir acima das nuvens sombrias,
correr com perseverança em busca de um ideal sem se cansar, para andar nos
caminhos de Deus sem se fatigar e sem jamais desanimar, o segredo é “esperar no Senhor”. Diz o salmista: “Por que estás abatida, ó mimha alma e por que
te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há em sua presença” (Salmos 42:5). Muitos salvos desanimam por
se sentirem sem forças para lutar. Outros se acomodam no chão do mundo
como a águia aprisionada no galinheiro, que se esqueceu de que tinha asas de
águia. Há ainda aqueles que desistem da carreira, perdem a visão de um alvo
na vida cristã. Muitos acabam achando enfadonha a rotina religiosa. Isso tudo
porque esperaram em homens e não no Senhor. Pelo recenseamento do IBGE,
no Brasil hoje há mais crentes afastados do que cristão ativos em suas igrejas.
Não entre para essa triste estatística. Espere em Deus e ele renovará as forças
da sua alma. Esperar no Senhor é viver no Espírito, é manter com Deus uma comunhão viva, profunda e real.
Oração: Sopra sobre mim, Espírito do Senhor e mantém viva a chama do meu
amor a Cristo para que eu possa esperar somente em Ti.
Extraído do livro Alto Refúgio, Pr. João Falcão Sobrinho, Editora AD Santos n

Casar ca Famia

na Roça

AniversariantesdaSemana
n

Daniel Pastre l 14 l 4aFeiraDomingo

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, Rogério, Daiane,
João Lucas e Nícolas, Manoel e Terezinha.

