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Café das Mulheres acontece em Março
Março está chegando e com ele, o Dia Internacional da Mulher, uma das datas mais
importantes e festivas do mês, comemorado no dia 8, sábado. Deus criou a mulher
para estar junto ao homem, para formarem família, para gerarem filhos e cuidarem-se mutuamente. A mulher tem um papel fundamental no lar, na sociedade,
em nossas vidas. Nos últimos anos, assistimos a uma verdadeira revolução, a emancipação da mulher. Hoje ela está em todos os lugares, em todas as funções, ocupações. São excelentes profissionais, cuidam de suas famílias e lares, emprestam charme e beleza aos nossos dias. Por tudo isso e muito mais, elas merecem nosso
reconhecimento e homenagens. O Grupo de Mulheres de nossa Igreja está organizando um evento especial para a data, para reunir e homenagear todas as mulheres. Programe-se e participe. Convide e traga suas amigas. O Café das Mulheres será um encontro festivo, um momento de celebração e gratidão pelas vidas das nossas maravilhosas mulheres. Informações e convites com Viviane e Cláudia. n

Gratidão pelo apoio e orações
Queridos irmãos, gostaria de deixar uma mensagem de agradecimento para todos
da Igreja, por estarem acompanhando nosso “chamado” aqui no Palavra da Vida.
Temos ainda um longo caminho a ser percorrido, mas Deus tem algo de muito
especial pra nós e estamos prontos a obedecer e a cumprir. Como dizia o apóstolo
Paulo, “queria estar aí com vocês”, porém em nada consideramos a vida preciosa
para nós mesmos, contanto que completemos a nossa carreira e o nosso ministério
que recebemos do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus
(Atos 20:24). No amor de Cristo. Rogério, Daiane, João Lucas e Nícolas, um lar consagrado ao Senhor. n

Missionário Rogério visita a Igreja Batista Livre
No culto do domingo passado, recebemos a
visita do missionário Rogério. Ele estava sozinho pois sua esposa Nice acabou de ganhar
recentemente o bebê João Felipe. Em férias,
eles vieram visitar a família em Jaboticabal e
programaram a viagem para realizarem o
parto aqui no Brasil, juntos aos familiares,
uma vez que os recursos e cuidados médicos
no lugar onde eles estão no Uruguai são
muito limitados. Rogério nos contou, com
grande alegria, as bênçãos e vitórias que o
Senhor Deus tem dado a família, pois, mesmo em meio a adversidades e dificuldades,
eles tem sentido e visto a bondosa mão de Deus. Relatou com ricos detalhes o
trabalho no campo missionário no Uruguai, os desafios e as bênçãos, e agradeceu
imensamente ao apoio material e espiritual, as orações de todos na Igreja ao trabalho missionário da família. Rogério, a esposa Nice, os filhos gêmeos Isabela e Lucas
e o pequeno João Felipe, retornam nos próximos dias ao Uruguai e ao campo missionário. Ele pediu e conta com as orações de todos. n

Bate papo, palestra e comunhão.

O Poder das Amizades

R$10,00 l Convites com Viviane e Cláudia.
Para toda a familia

Acampamento

Carnaval Nova Mente
1 a 4/3/2014

Nova História

Retiro de Casais 2014
Aliança Eterna

“O amigo ama em todos os momentos;
é um irmão na adversidade”. Prov. 17:17

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, Vl. João Jorge l Pr. Kenneth l 4ª feira, 20h
Igreja Batista Livre, Jd. das Oliveiras l Francisco l 4ª feira, 20h
Casa do João e Lígia, Jd. das Oliveiras l Pr. Lucas l 5ª feira, 20h
Casa da Rosi e Marco, Vl. Marieta l Antonio l 5ª feira, 20h
Casa do Daniel, Valinhos l Thiago/Daniel l 6ª feira, 20h

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. Ibrain Nobre, 447 l Jd. dos Oliveiras
Campinas/SP l CEP 13044-110
Tel.: [19] 3325.0531
contato@batistalivre.org.br
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om o passar dos anos tenho notado, cada vez mais, a importância das
pessoas em minha vida. Estar rodeado de gente é muito bom, traz ânimo,
empolgação, motivação, sinto-me vivo. Alegra-me fazer parte de uma comunidade onde, apesar das lutas e diferenças, posso encontrar amigos com quem
compartilhar momentos, rir e fazer rir, chorar e consolar. A igreja foi ideia de Deus e
Ele sabia da importância da convivência, do apoio mútuo, e do estabelecimento de
relacionamentos saudáveis. Ele mesmo, em seu grupo de doze homens, desfrutou
de momentos agradáveis. Contudo, não se pode negar que algumas amizades que
construímos durante a vida têm um poder diferente de nos fazer crescer. São pessoas que nos dão seus ombros e estão conosco em momentos de intimidade, de
choro, lamento e também celebram conosco, sem inveja, nossas conquistas e sonhos. São amizades que superam barreiras, resistem ao tempo e que, mesmo distantes, fazem bem à nossa alma. São elas também que causam as maiores dores
pois, quando nos decepcionam, parece que a dor é maior.
Jesus teve amigos assim dentre os discípulos, Pedro, João e Tiago estavam mais
próximos do mestre mas decepcionaram-no. Mesmo assim, em sua infinita bondade, Jesus perdoou-os e seguiu adiante. Aqui chegamos num terceiro estágio e que
muitas vezes desprezamos. Se da multidão extraímos empolgação, e se nas amizades profundas encontramos o ombro amigo, há uma amizade que nos dá significado e refrigério, mesmo quando estamos sós e não encontramos motivos para
viver. Jesus é o nosso melhor amigo, e não há nada melhor do que ser amigo de
Deus. Mesmo que sejamos falhos, Ele nos perdoa. Mesmo quando viramos as costas para Ele, não somos abandonados. Mesmo quando achamos que a solidão é
completa, Ele está conosco.
Todos os níveis de amizade são importantes, e há um grande poder nelas que não
pode ser subestimado. Precisamos da comunidade ao nosso redor, precisamos de
alguns amigos com quem contar e compartilhar nossa intimidade, e precisamos,
mais do que nunca, do Mestre Jesus em nossos corações. Ele nunca nos abandona
ou nos decepciona. Busque-o a cada dia e o encontrará de braços abertos, pronto a
ajudá-lo. Pr. Lucas Lima n
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É muito fácil ficar reclamando sobre as coisas pequenas que nos aborrecem.
Aqui estão 18 razões pelas quais devemos ser gratos pelo que temos.
Isso vai fazer com que repensemos nossas queixas e frustrações.
Milhões de pessoas
Milhões de pessoas
vivem com menos
vivem com menos
de R$ 4,00 por dia.
de R$ 1,00 por dia.

660
121
15
28
25
19
40
1,2
130

Milhões de crianças
estão sem acesso à
educação.

Milhões de crianças orfãs
devido ao HIV/AIDS.

385
1,4
50
870
2
425
19
130
126

% de todas as crianças dos países
em desenvolvimento são estimados
em estágio de desnutrição.

% de todos os seres humanos no
planeta vivem sem eletricidade, por
volta de 1,6 bilhão de pessoas.

Milhões de crianças em todo o
mundo não tem acesso a vacinas
contra doenças em potencial.

Milhões de crianças menores
de 15 anos sofrem de violência,
abuso e negligência.
Milhão de crianças são
traficadas no mundo a
cada ano.

Milhões de jovens
do mundo não sabem
ler nem escrever.

Devocional l Esperança

Razões pelas
quais devemos
ser gratos pelo
que temos

Milhão de crianças morrem a cada
ano por falta de acesso à água
potável e saneamento adequado.

% das pessoas nos países em desenvolvimento sofrem e podem morrer
por problemas de saúde causados por
água poluída e falta de saneamento.
Milhões de pessoas no
mundo não tem comida
suficentes para comer.

NOSSA MISSÃO
Amar a Deus e as pessoas,
fazendo discípulos de Cristo
que vivam para Ele e que
gerem novos discípulos.

Estudo. Classe média brasileira é o 18º maior “país” do mundo
Com 108 milhões de pessoas e responsável por um gasto total de R$ 1,17 trilhão e
58% do crédito concedido no país em 2013, a classe C brasileira representa sozinha
o 18º maior mercado consumidor do mundo. Se fosse um país, o grupo faria parte
do G-20 e seria o 12º mais populoso do planeta, mostra a pesquisa “As faces da
Classe Média”, realizada pelo Instituto Data Popular e pela Serasa Experian. Só este
ano, o grupo deve consumir 8,5 milhões de viagens nacionais, 6,7 milhões de aparelhos de TV, 4,8 milhões de geladeiras e 4,5 milhões de tablets. O grupo tem renda
per capita entre R$ 320 e R$ 1.120 e representa 54% da população do Brasil. Segundo a pesquisa, a classe C deve continuar crescendo e chegar a 2023 com 58% da
população do país, ou 125 milhões de pessoas. n

Milhões de crianças morrem por ano
de doenças evitáveis como diarreia e
pneumonia, por falta de tratamento.
Milhões de crianças menores
de 18 anos, no mundo todo,
não tem acesso à água potável.

Milhões de crianças em todo o
mundo não tem acesso a vacinas
contra doenças em potencial.

Milhões de crianças e adolescentes,
de 17 anos ou menos, perderam
um ou ambos os pais.

AniversariantesdaSemana

Milhões de crianças trabalham em
condições perigosas, muitas vezes
forçadas, humilhadas e sob violência
física e sexual de seus empregadores.

Do que estamos reclamando mesmo? Seja grato por tudo o que tem.

Bloco evangélico sairá no carnaval da Bahia
Comemorando 15 anos, o bloco evangélico Sal da Terra irá mais uma vez percorrer
as ruas do Centro Histórico (Circuito Batatinha) durante o Carnaval. Formado por
cerca de 500 integrantes da Igreja Batista Missionária da Independência, o bloco,
este ano com abadá verde e amarelo, caminhará pelas ruas do Pelourinho ao som
dos percussionistas liderados pelo ex-membro do Olodum Valdemiro que adaptou
as músicas gospel ao ritmo do samba-reggae. Se parece estranho a presença de
evangélicos no circuito da folia, os organizadores revelam que o principal objetivo é
evangelizar, disseminar os ensinamentos de Cristo. O tema deste ano é “Todos
precisam saber e você precisa falar”. Segundo eles, a Igreja não pode interromper a
sua missão de proclamar a salvação em Cristo, seja qual for o tempo e o lugar.
“Não somos do Carnaval, estamos no Carnaval com um propósito missionário. Estamos anunciando a volta de Cristo, levando esperança aos perdidos, provando
que a verdadeira felicidade está em Jesus”, afirmou Gustavo Mercês, um dos assessores do bloco. O bloco garante que fará uma verdadeira adoração a Deus através
de diversas manifestações culturais como grupo de dança, Robozão, apresentações infantis, capoeira, teatro e apresentações musicais que ocorrerão na Praça
da Sé, batizada pelos integrantes como “Praça da Fé”. n

“Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor.”
Lamentações 3:26
Quem não vive a esperança do céu, não pode viver uma vida significativa na
terra. Quem ainda não passou pela experiência de novo nascimento pela fé em
Jesus, não pode ter a segurança espiritual para viver a plenitude da vida neste
mundo. Quem não tem a vida eterna em si mesmo, fica preso aos valores efêmeros do mundo. Sua própria vida está presa a um significado perecível e isto
lhe tira a alegria interior de saber que, ao final desta vida na terra, por mais
deliciosa que seja, uma nova qualidade de vida incomparavelmente mais linda
e feliz está à sua espera na presença de Jesus. Somente quem já foi liberto por
Jesus da escravidão da matéria e vive no Espírito, pode ter a alegria interior para
usufruir plenamente o que a vida na terra tem de verdadeiramente bom.
Condicionado ao mundo que se corrompe, o ser humano perde o verdadeiro
significado de si mesmo, perde a visão da eternidade, perde a esperança e o
pleno conhecimento da verdadeira vida. Viva melhor, viva mais, viva a plenitude
de sua vida na terra, viva sem a ansiedade da terra por viver, em Cristo, a esperança da glória.
Oração: Eu te dou graças, meu Senhor, porque me livraste de uma vida vazia, e
fizeste de mim uma nova criação para viver uma nova vida de esperança e paz.
Extraído do livro Alto Refúgio, Pr. João Falcão Sobrinho, Editora AD Santos n

Juliana de Oliveira Bertim l 24 l 2aFeira
a
n Susana de Sá Donegá l 24 l 2 Feira
a
n Edison e Elizete Marçal, casamento l 24 l 2 Feira
a
n Antony Caló Ferreira l 25 l 3 Feira
a
n Rafael Rodrigues Coutinho l 26 l 4 Feira
n

Luiz Lauro e Yara palestram no Experiências do mês
No sábado passado, 15/2, aconteceu no
templo da Igreja, o segundo Encontro
Experiências do Grupo de Casais. O tema da noite foi "Fazendo o Outro Feliz".
O convidado especial da reunião para a
preleção foi o casal Luiz Lauro e Yara
Ferreira. Com uma comunicação leve e
descontraída, o Luiz Lauro e sua esposa
Yara contaram o seu testemunho de vida, de conversão, de como deixaram Jesus entrar e mudar o casamento e a família. Todos, fomos muito abençoados.
Diariamente, das 7 às 8h da manhã, o
Luiz Lauro leva pelas ondas do rádio, na
Rede do Bem, 105,5FM, uma mensagem de esperança as pessoas falando
do amor de Jesus. Além da rica palestra,
a reunião contou com momentos dinâ-

micos e marcantes como a homenagem
aos casais aniversariantes de fevereiro, a
Flávia e o Rafael, Elizete e Edison, Vera
Lúcia e Carlos. O Casal Amigo do Mês é
outra novidade, um sorteio entre os casais que os desafia a orar e a desenvolver amizade com outro casal do grupo.
O livro sugerido do mês é o Casados&
Felizes, do Rev. Hernandes Dias Lopes,
com muitas dicas e sugestões práticas
para trabalhar e desenvolver um casamento abençoado. O encontro acontece todo mês no 3o. sábado com momentos de integração, oração, palestras
e debates sobre o fortalecimento do casamento e da família. Casamento: ideia
de Deus. Família: projeto de Deus. n

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, Pr. Kenneth; Fernando Miguel, emprego; missionários Kely e Isabel, Bruna e Jacson, Rogério e Daiane, Rogério e Nice. Acampamento da Família.
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6

Só Rindo n Dizaloja, dizaloja!
Ao terminar o culto especial sobre finanças naquela 4afeira, a irmã Maria humildemente foi ao Pastor e solicitou: Pastor, gostaria que o Senhor orasse por mim
pois tenho andado muito endividada e já não sei mais o que fazer para pagar as minhas contas. O pastor atendeu o pedido iniciando sua oração: Espírito de consumismo e de dívidas, sai agora em nome de Jesus. Dizaloja deste corpo! Dizaloja,
dizaloja, dizaloja! A irmã com voz baixa e envergonhada respondeu: C&A, Pernambucanas, Riachuelo, Renner, Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto Frio... n

