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Esperança

DOMINGO l 23 l 18h30 l Investimento a Longo Prazo

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

Em Busca de Equilíbrio
Para toda a familia

Acampamento

Salmos 131

Carnaval Nova Mente
1 a 4/3/2014

Nova História

Notícias do Rogério e Daiane no Palavra da Vida
Queridos irmãos, como estão as coisas
por ai? Estou escrevendo para manter
vocês informados de nossa rotina. Conseguimos enfim chegar aqui de vez na
6a. feira, 7/2. Já no sábado tivemos programação desde as 9h até as 22h. São
muitas informações. No domingo, o dia
começou cedo também, com programações desde as 8h, com recesso a
tarde e programações e informações
até as 22h15. As aulas começaram a todo vapor na 3a. feira. Hoje, 10/2, o Rogério já estava escalado para o mutirão
de limpeza e manutenção do campus.
Eu sai bem cedo para concluir os detalhes da escola para as crianças. Infelizmente não conseguimos vaga para o

Nicolas, mas para o João deu quase tudo certo, exceto por um detalhe: esqueci uma última caixa de documentos pessoais em Campinas, onde estão todos
os documentos deles. Estou conversando com minha irmã para me ajudar nesse assunto. Por favor, estejam orando
por isso também. Em princípio, eu farei
as matérias de Lar Cristão, Ética Cristã
(Ética Pessoal). Temos reunião das mulheres todas as 4a. feiras, que também
conta notas e currículo. Salmos 131, foi
nosso primeiro culto: abençoador. Esperar com esperança. Em amor, Daiane
e Rogério Alcântara, Estância Palavra da
Vida, Atibaia/SP. n

Programa de Intercâmbio para Adolescentes
A Sociedade Bíblica do Brasil (SBB), por meio do Ministério com Brasileiros, está
lançando o projeto “Teen Connections”, desenvolvido para adolescentes com até
18 anos de idade. O objetivo é conectar a nova geração com Deus, oferecendo
programações interativas e adequadas ao perfil desse público. Para isso, é baseado
em pacotes de viagens que promovem o intercâmbio de jovens com diferentes
culturas e principalmente com o universo da Bíblia Sagrada. O projeto-piloto será
voltado a jovens brasileiros e prevê uma viagem de 9 dias a Orlando, na Flórida
(EUA). Desenvolvido em parceria com a agência Universal Travel, o “Teen Connections” mesclará palestras sobre a Bíblia e passeio ao The Holy Land Experience, parque temático sobre o Livro Sagrado, com visitas aos principais parques da região.
“Numa programação dinâmica e criativa, os adolescentes terão, ao mesmo tempo,
diversão e o aprendizado das Sagradas Escrituras”, sintetiza o gerente do Ministério
com Brasileiros, Lécio Dornas. O pacote pode ser adquirido a
partir de US$ 2.870,00 por pessoa, em acomodação quádrupla. Vale lembrar que parte da arrecadação obtida com o programa será doada à Causa da Bíblia.
Projeto Teen Connections
Data: 10 a 18/10/2014 l Local: Orlando, Flórida (EUA)
Investimento: a partir de US$ 2.870,00, em acomodação
quádrupla l Informações e Inscrições: (21) 3958.0818 ou
(11) 3711.9174 ou info@universaltravel.com.br e pelo
website www.universaltravel.com.brantes n

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
É necessário polir para renovar o brilho.
Informações e inscrições com Amarildo&Elaine e Walter&Ana Rita
ou pelo email casais@batistalivre.org.br

Pequenos Grupos

GRANDE

COMUNHÃO

Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio
do templo. Partiam o pão em suas casas, e juntos
participavam das refeições, com alegria e sinceridade
de coração. Atos 2:46

LOCAL l LÍDER l DIA/HORÁRIO
Casa do Cao e Eunice, Vila João Jorge l Pr. Kenneth l 4ª feira, 20h
Igreja Batista Livre l Francisco l 4ª feira, 20h
Casa do João e Lígia, Jd. Oliveiras l Pr. Lucas l 5ª feira, 20h
Casa da Rosi e Marco l Antonio l 5ª feira, 20h
Casa do Daniel, Valinhos l Thiago/Daniel l 6ª feira, 20h
SEJA VOCÊ TAMBÉM UM SEMEADOR
Contribuir com o trabalho da proclamação do Evangelho é um convite e uma
tarefa orientada e dada pelo Senhor nosso Deus, conforme nos orienta a sua
Palavra. Você também pode participar e contribuir com suas ofertas e/ou
dízimos. Veja, abaixo, os dados da conta bancária de nossa Igreja.
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. Ibrain Nobre, 447 l Jd. dos Oliveiras
Campinas/SP l CEP 13044-110
Tel.: [19] 3325.0531
contato@batistalivre.org.br

Tende bom

ânvencimi oo.
Eu

mundo.
João 16:33

Desde o início do mundo o homem enfrenta desafios na busca pela sobrevivência. Essa busca está vinculada a um desequilíbrio que se instalou em todos os níveis de nossa existência. A Bíblia chama esse desequilíbrio de pecado, que nada mais é do que um desvio do plano original de Deus e que, como consequência, trouxe abalo à natureza e às relações humanas. Visto isso,
precisamos entender que todo desequilíbrio atinge-nos, a todo o instante,
na forma de lutas e tribulações, que levam ao sofrimento. Sofremos por
questões diversas, desde um simples machucado, até as perdas de pessoas
queridas, a quebra nas relações de amor e amizade. Sofremos porque nossos
sonhos profissionais não se realizam, porque nossos desejos de lazer se distanciam, etc. Em João 16.33, Jesus nos confirma que teremos aflições, mas Ele
deixa uma palavra de esperança quando diz: Tende bom ânimo, eu venci o
mundo. Com essas e outras palavras, aprendemos que, o único que pode
trazer equilíbrio aos desajustes de nossa vida, é aquele que idealizou tudo o
que podemos ver. O Nosso Senhor, Todo Poderoso, pode devolver, a todos
que O buscam, a paz que alivia a dor. Em alguns momentos, ele abrirá o mar
de problemas que estão diante de nós; em outros, ele nos dará forças para
superar cada uma das lutas; e em todos os momentos, Ele estará conosco,
ensinando-nos sobre seus planos e dando-nos a segurança de Sua companhia. Nunca devemos esquecer das promessas do Senhor, principalmente no
que diz respeito à sua presença em nosso interior. Devemos olhar para o Senhor como amigo e fonte de toda a nossa esperança, aquele que nos dará
força e reestabelecerá nossa confiança, mesmo diante dos desafios, do desequilíbrio e das tribulações. A Ele toda a honra e toda a glória. Pr. Lucas Lima n

Devocional l Nossos Amanhãs

Campinas confirma participação em evento mundial
No dia 29 de março, entre 20h30 e 21h30, horário da Hora do Planeta, Campinas
participará apagando as luzes do Paço Municipal e da Torre do Castelo. A cidade foi
a primeira do interior à confirmar a participação no evento promovido pelo WWFBrasil.re.org.br. Que tal se juntar a este esforço mundial de sustentabilidade? n

Mais da metade das crianças brasileiras está no Facebook
Pesquisa divulgada pela empresa de segurança AVG mostra que 54% das
crianças brasileiras entre seis e nove
anos acessam o Facebook, contrariando
a recomendação da rede social de que é
preciso ter ao menos 13 para abrir uma
conta. Na média global, o índice é de
16%. O uso prematuro se estende à internet como um todo e mantém o país
no topo deste ranking. Segundo o estudo, 97% dos pequenos brasileiros na
faixa etária avaliada estão na internet,
contra 89% no resto do mundo. 21%

deles consultam e-mails e 15% fazem
uso de mensagens instantâneas.
A maioria das crianças brasileiras (40%)
passa entre duas e cinco horas por semana na internet; 27% ficam online entre cinco e dez horas e, no caso mais extremo, 16% permanecem expostas por
mais de 10 horas semanais. Responsáveis por permitir o acesso, os pais em
sua maioria dizem publicar as imagens
de seus filhos na internet para compartilhá-las com a família, mostrá-las a
amigos e retratar momentos especiais. n

Livro do Mês para os Casais
Esqueça aquela história de “alma gêmea”. Não existe casamento perfeito ou cônjuge ideal, muito menos gente
que foi feita uma para a outra. E o matrimônio, um dia
idealizado como conto de fadas, pode se transformar
mesmo é numa mala sem alça. Parece muito pessimismo? Talvez, mas um banho de realidade certamente faz
muito bem em algum momento da vida a dois. No entanto, é possível, sim – e perfeitamente viável, aliás -,
duas pessoas serem casadas e felizes. Basta entender
que o casamento não é um jardim de flores o tempo todo, mas também não precisa ser um permanente campo de batalhas. Com seu estilo leve mas sem abrir mão
da profundidade do conteúdo, Hernandes Dias Lopes, neste livro, fala sobre o
casamento na perspectiva de uma construção permanente. Uma obra que nunca
termina, embora, a cada dia, marido e mulher possam edificá-la com inteligência,
dedicação e esforço. Casados & Felizes não esconde as dificuldades do matrimônio, mas também não abre mão de mostrar que a plenitude é possível entre duas
pessoas tão diferentes que levam para a vida conjugal uma enorme bagagem de
sonhos, frustrações, valores e expectativas. Em Casados & Felizes, noivos, recémcasados e até mesmo aqueles que já passaram das bodas de prata encontram uma
valiosa ajuda para manter seu casamento. Elogios, romantismo, fidelidade, comunicação, amizade e renúncia são alguns dos elementos que, na opinião do autor,
solidificam um casamento. Casados&Felizes, Hernandes D. Lopes, United Press n

“Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas
estas coisas vos serão acrescentadas.” Mateus 6:33
Você não precisa saber como será o seu amanhã para sentir segurança em seu
viver hoje. Busque o reino de Deus e sua justiça como prioridade maior em sua
vida porque só o reino de Deus é eterno. Tudo o mais passará e ficará para trás.
É espantoso verificar como nós damos mais valor ao que é perecível do que aos
valores eternos do reino de Deus. Dessa troca de valores resulta a frustração
existencial do ser humano e sua ansiedade. A inquietação interior causa muitos
males à saúde física, mental e emocional. Por isso, Jesus diz para buscarmos em
primeiro lugar o seu reino, as coisas do alto. Quando assim procedemos, Deus
nos acrescenta tudo o que é necessário para o nosso viver de modo que nada
nos venha faltar. O que nos dá segurança e paz quanto ao que teremos pela
frente na vida é entregar a Deus os nossos amanhãs. Busque hoje o reino de
Deus de todo o seu coração e os seus amanhãs estarão em segurança. O tempo e a eternidade estão nas mãos de Deus. Por que não confiar? Ajunte seus tesouros no céu, onde eles não correm qualquer risco e viva cada dia sem a ansiedade pelos seus amanhãs.
Oração: Eterno Deus, ajuda-me a buscar o teu reino e tua justiça na prática do
meu viver cada dia e a confiar na providência da tua graça sobre todas as minhas necessidades, que conheces melhor do que eu.
Extraído do livro Alto Refúgio, Pr. João Falcão Sobrinho, Editora AD Santos n

AniversariantesdaSemana
Rosi e Marcos Novaes, casamento l 17 l 2aFeira
a
n Rosa Maria Loureiro l 18 l 3 Feira
n Carlos e Vera Lucia Cremones, casamento l 21
n

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

Rede de Oração l Nesta Semana Ore por...
Saúde: Samuel, Francisco Quintana; Armelinda e Maria Vinagre;
Manoel e Terezinha; Francisco de Salles e Maria Emília; Rosalvo
e Isabel; Neusa e Erivan; Regiane Montedori; Fernando Miguel,
emprego; missionários Kely e Isabel, Turquia e Jacson e Bruna,
Índia. Rogério e Daiane. Acampamento da Família.
Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação,
perseverai na oração. Romanos 12:12
Só Rindo n Pecado da Mentira
Um pastor avisou a sua congregação: “Na próxima semana pretendo pregar sobre
o pecado da mentira. Para ajudar vocês a entenderem melhor o sermão quero que
todos leiam Marcos 17”. No domingo seguinte, quando se preparava para pregar o
sermão, o pastor pediu que levantassem as mãos somente aqueles que haviam lido
Marcos 17. Quase todos levantaram as mãos. O pastor sorriu e disse: “Quero que
saibam que Marcos tem apenas 16 capítulos. Agora vou continuar com meu
sermão sobre o pecado da mentira”. n

Caça-Palavras: encontre as palavras em maiúsculas
AQUELE que é capaz de fazer INFINITAMENTE mais do que tudo o que PEDIMOS
ou PENSAMOS de ACORDO com o seu PODER que atua em nós, a Ele seja a GLÓRIA na IGREJA
e em CRISTO JESUS, por todas as GERAÇÕES para todo o SEMPRE! AMÉM. EFÉSIOS 3:20-21

NOSSA MISSÃO
Amar a Deus e as pessoas,
fazendo discípulos de Cristo
que vivam para Ele e que
gerem novos discípulos.
Todas as pessoas que você encontrará esta semana estão com
alguma necessidade e dificuldade. Que tal falar-lhes de Jesus?

