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O trabalho de canto em Coral é uma vozes, solos. De perceber e fazer os 

grande bênção. As pessoas vão che- ajustes, as correções, de enriquecer e 

gando, oram, aquecem as vozes. De- fazer brilhar o canto. Não é um traba-

pois, separam-se em grupos por nai- lho fácil. Há que se ter preparo, amor, 

pes de vozes, soprano e contralto, te- dedicação. No ensaio desta semana, a 

nor e baixo, e ensaiam as suas vozes  Viviane, nossa regente, veio nos reger 

em separados. Após algum tempo de mesmo com o pé quebrado. O traba-

treino específico, os coristas se reúnem lho de um Coral é lindo. De um coral 

novamente e passam a música ensaia- que louva a Deus então, mais lindo 

da, agora desta vez com todas as vozes ainda. Neste próximo Domingo, o Co-

juntas. No início, tudo é novo, a música, ral Batista Livre se apresenta mais uma 

os acordes e arranjos. Hora de apren- vez. Depois de três meses de ensaio, o 

der. Aos poucos, vai-se gravando na Musical de Natal “E o Tempo se Cum-

mente a melodia, a letra, o ritmo. Pas- priu” está pronto e será apresentado 

sando-se a canção várias vezes, o can- em nosso Culto de Celebração de Na-

to toma forma, corrigi-se os erros, as tal. Além do canto, ele tem um teatro 

imperfeições. Depois de um tempo, ele que dá fundo a história das músicas. 

está melodioso, bonito e gostoso de se Você percebeu pelas fotos acima que o 

ouvir. E todos ficam felizes, se surpre- nosso Coral é uma grande família de 

endem com o resultado. famílias? O natal também é um tempo 

Ah! Não se pode deixar de lado o de se estar em família, juntos, lembran-

precioso trabalho de regência. É do re- do e festejando o amor de Deus por 

gente a responsabilidade de conhecer nós. A esperança nasceu e o seu nome 

cada voz, de ouvir o som de cada naipe é Jesus. Celebre conosco esse grande 

e de todos os coristas juntos. De indi- acontecimento. Convide seus familia-

car e marcar o ritmo, as entradas de res, amigos e vizinhos. n

 momento que temos vivido como igreja e como cristãos, principalmente 

em relação ao tema da justiça social, aumentou minha vontade de requen-Otar um artigo que escrevi em 2009. Segue abaixo o texto com algumas al-

terações. Dou aula em nossa Escola Teológica desde 2004. A exceção das matérias de 

Antigo Testamento, concentrei minhas atividades em matérias não diretamente teo-

lógicas mas que são importantes na formação da liderança cristã. Uma dessas maté-

rias, Ação Social, sempre me desafia e me faz repensar meu papel como cristão e lí-

der. Todas as vezes que a ministro, o Senhor me impulsiona a vivenciar a alegria do 

primeiro amor. Sou desafiado a repensar a vida comunitária, e a viver um Evangelho 

que rompe barreiras, que sara feridas, que restaura relacionamentos, que impacta a 

sociedade, que transforma vidas. Ariovaldo Ramos, em seu livro “Ação da Igreja na 

Cidade”, faz uma referência maravilhosa ao evento da Primeira Multiplicação dos 

Pães, a qual escreverei com minhas palavras: Jesus, após um dia intenso de trabalho, 

ensinando, servindo, ajudando o próximo, encontrava-se, provavelmente, exausto e 

faminto. No entanto, uma multidão de cerca de cinco mil pessoas o seguia, faminta 

de pão e faminta do Pão que dava Vida. Os discípulos, assustados e estafados, disse-

ram ao Mestre para que despedisse a multidão antes do anoitecer. Jesus poderia di-

zer a todos: "Por hoje chega! Trabalhei demais!". Contudo, o texto nos mostra que Ele 

olhou a multidão e se compadeceu dela. Pediu aos discípulos que os alimentassem, 

mas foi informado que tinham apenas cinco pães e dois peixes. Jesus pediu que trou-

xessem os pães e os peixes e agradeceu a Deus pelo mantimento. No coração do 

Mestre havia uma certeza: Se este é o mantimento que Deus providenciou, vai dar e 

vai sobrar! Aprendemos com isso que, quem não sabe agradecer por aquilo que tem, 

jamais verá a multiplicação e as bênçãos de Deus. Por isso, quero aprender a não 

pedir mais do que o Senhor tem me dado, quero ajudar o necessitado e ser como o 

Mestre. Quero ter um coração que saiba dar graças em todos os momentos, que sai-

ba reconhecer que o melhor de Deus ainda está por vir. Quero confiar no fato de que 

o Senhor é perfeito e que chega sempre na hora certa, sem se atrasar ou adiantar. 

Não há uma fórmula mágica para conseguir o que você quer, mas agradeça por sua 

família, por sua vida, pelo sustento, pelas lutas, pela salvação, pela Palavra de Deus 

revelada. Diga ao Senhor: Obrigado por me corrigir, por ser meu Pai e por amar-me 

com um Amor Eterno ("com amor eterno te amei e por isso, com benignidade te 

atraí"). "Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então, a tua luz nas-

cerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continua-

mente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos; serás como 

um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam." Pr. Lucas Lima n

O Segredo da Multiplicação
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Reflexões sobre o Tempo

Nova Série de Mensagens

8/12  Deus e o Tempo
15/12  O Homem e o Tempo
22/12  E o Tempo se Cumpriu
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18h30
Domingos

Textos: Marcos 6.30-44;
Jeremias 31:3; Isaías 58.10-11.

Natal: festa para reunir a família

A esperança nasceu.
Jesus

Eis que a virgem conceberá, dará à luz um
filho, e seu nome será Emanuel, que traduzido é:

 

Mateus 1:23
Deus conosco.

Musical de Natal
O Tempo se Cumpriu

Venha celebrar conosco a maior história
de amor de todos os tempos.

Acampamento

Carnaval
1 a 4/3/2014

Nova Mente
Nova História

Para toda a familia

Seminário

Vida
Devocional

Mais perto 
de Deus.
Mais perto 
de Deus.
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3 a 6/Fev.
19 às 22h.
3 a 6/Fev.
19 às 22h.

Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro: que eu possa viver na
casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade

do Senhor, e buscar a sua orientação no seu templo. Salmos 27:4

Valor em Ação: Adoração, Comunhão, Evangelismo



A visão de uma criança, de um culto ao Senhor ao ar livre.

“Agora, pois permanecem a fé, a esperança, o amor, estes três;
mas o maior destes é o amor.” I Corintios 13:13

O amor é maior do que a fé porque fé sem amor gera intolerância (Sponville). É 

maior que a esperança porque esperança sem amor produz soberba. Na eternida-

de não haverá mais lugar para a fé, pois as realidades espirituais estarão concretiza-

das e não haverá lugar para a esperança, pois todas as profecias estarão cumpridas. 

O amor também é maior do que a santidade porque santidade sem amor resulta 

em hipocrisia. Desse modo, é bom que cultivemos o amor aqui na terra porque de-

pois que todos os dons e todas as virtudes estiverem com sua validade vencida, só 

restará o amor. Isso significa que você jamais permitirá que a sua fé despreze ao 

que não crê. Alimente a esperança em sua alma sobre o fundamento do amor. Isso 

significará que você não deseja chegar ao Paraíso sozinho, mas fará o possível e o 

impossível para que muitos entrem junto com você. Cresça em santidade junto 

com o seu crescimento em amor. Isso significará que você está cada vez mais perto 

da semelhança com Deus. 

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

Fé, Amor e Esperança

2013

Jovens

Essa foi a frase que a Fran, Gerente do vocês”. Deus é surpreendente! No segun-

Extra Abolição, responsável pelas ações do sábado, 7/12, recebemos até as cami-

do Instituto GPA, Grupo Pão de Açucar, setas oficiais da Campanha, além de ban-

nos disse. “Recebemos várias dezenas de ner, avisos nos caixas, folheto para entre-

solicitações para esse trabalho de coleta ga aos clientes. Além disso, para cada 

de alimentos aqui no Extra mas vocês 10kg de alimento arrecadados, o Instituto 

chegaram na hora certa”. O Instituto GPA GPA doou mais 1Kg extra de alimento. 

estava programando sua Campanha “Dia Por esta razão, e pela graça e ação de 

de Solidariedade” em várias lojas para os Deus, a nossa Campanha Hora de Amar 

sábados 30/11 e 7/12. Na semana anteri- foi um sucesso. Foram coletados mais de 

or, o Marcelinho foi pessoalmente, con- uma tonelada de alimentos não-perecí-

versou com a Fran e entregou o ofício so- veis que serão doados as crianças e famí-

licitando a oportunidade, para a Campa- lias da ABESE. “Se este é o mantimento 

nha da ABESE.  “Naquela semana, eu re- que Deus providenciou, vai dar e vai so-
cebi umas 15 solicitações iguais, mas senti brar”, como disse o Pr. Lucas. 
no coração de fechar a participação com  Mais fotos em www.batistalivre.org.br 
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 Ivanylde de França l 15 l Domingo
 José Silva Filho l 15 l Domingo
 Marco Antonio Loureiro l 15 l Domingo

a
 Naima Meiado l 18 l 4  Feira

a
 Neide Aparecida Gonçalves l 16 l 2  Feira
 Regiane e Willian Montedori, Casamento l 15 l Domingo

Aniversariantes Semanada

Samuel, saúde. Regiane Montedori, saúde. Missionária Kely

e Isabely, na Turquia. Pelos ministérios, planos e projetos de

2014. Pelas crianças, famílias e direção da ABESE. Pelo Ir.

Manoel e Terezinha, saúde. Pelos casais que tem enfrentado

lutas. Pelo Acampamento da Família. Junte-se a nós em oração.

Rede de Oração l Nesta Semana Ore por...

Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação,
perseverai na oração. Romanos 12:12

NOSSA MISSÃO
Amar a Deus e as pessoas,

fazendo discípulos de Cristo

que vivam para Ele e que

gerem novos discípulos.

Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos
corações sábios. Salmos 90:12

O ano de programação do Ministério dos Jovens encerrou-se neste sábado, 7/12, 

com uma reunião prá lá de criativa. Uma cerimônia de Oscar. Com todos os deta-

lhes que a festa tem direito. Tapete vermelho, hall da fama, estatueta dourada (pelo 

menos a cor), apresentadoras elegantes e muita, muita diversão. Os destaques, cla-

ro, foram eleitos por meio de minuciosa pesquisa “mundial” elegendo, em várias 

categorias, os melhores do ano de 2013. Nada a dever à festa de Hollywood. Para 

encerrar, muito descontração na Roda do Pastel. Super! Agora é curtir as férias de 

fim de ano porque 2014 está aí e tem muito mais novidade. And the Oscar goes to... 

toda a galera do Ministério de Jovens! l Mais fotos em www.batistalivre.org.br n 

Quando eu era criança, com mais ou menos cinco anos, conheci Jesus Cristo em 

um culto na frente da casa de uma vizinha da minha avó. Eram os famosos “cren-

tes” reunidos para cultuar ao Senhor. E desde aquele dia, pude contemplar a mara-

vilhosa graça que foi conquistada na cruz por amor a todos nós. Irmãos, é tão 

importante os cultos ao ar livre. Imagine quantas vidas podem ser alcançadas atra-

vés desses cultos que falam do amor de Deus, do único Deus que ouve, cura e liber-

ta o pecador dos fardos da vida. Agradeço a Deus pelas vidas daqueles que se dis-

puseram a sair de suas casas, há alguns anos atrás, para levar o amor de Deus aos 

corações. Um grande abraço. Por Rosi  l Mais fotos em www.batistalivre.org.br n

Valor em Ação: Evangelismo, Comunhão

Um grande sucesso. Sábado, 7/12, 

das 14h30 às 17h30, foi realizada a 

Feira de Natal das Mulheres. O 

Salão Social transformou-se em 

um Mall de Compras com diversos 

produtos de moda, acessórios, 

cosméticos, artesanato, livros, de-

coração, alimentação e muito 

mais. Foi uma tarde super agradá-

vel com a presença de amigos, vi-

zinhos e os membros da Comuni-

dade. Próximo Natal tem mais! 

Vocês chegaram na hora certa.

Valor em Ação: Serviço, Ação social

Ingredientes  uvas passas, regue com o suco de limão, 

assado em cubos; 2 xícaras de chá de o azeite, tempere com sal, pimenta e 

abacaxi em cubos; 1/4 de maço de fo- misture delicadamente. Sirva em segui-

lhas de salsinha; 1 colher de sobremesa da. Boa ceia e Feliz Natal! 

de uvas passas pretas sem sementes; 1 

colher de sopa de suco de limão; 1 co-

lher de sopa de azeite de oliva; sal e pi-

menta do reino a gosto.

Modo de Preparo  Em uma tigela, 

misture os cubos de tender, de abacaxi 

e as folhas de salsinha. Acrescente as 
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200 gramas de tender 

Receita de Festa l Salada de Tender

Feira de Natal

And the Oscar goes to...


