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esta semana que se inicia, teremos o famoso, controverso e esperado Dia 

da Mentira. Famoso, porque é conhecido mundialmente. Controverso, Npois coloca em cheque o valor da verdade e a validade das brincadeiras. E 

esperado, porque muitas crianças e adolescentes estão doidinhos para pregar uma 

peça em alguém. Há muitas origens possíveis para este dia, no entanto, não estou 

preocupado em descobrir nenhum dado histórico, basta-me entender que este dia 

carrega em si algumas questões: mentir para pregar uma peça em alguém; enganar 

e deixar as pessoas com cara de tolas (aliás, o sinônimo histórico do Dia da Mentira 

é “Dia dos Tolos”). A Bíblia é muito clara a respeito da mentira e da necessidade de 

falarmos a verdade uns aos outros. João 8.44 fala que “o diabo é o pai da mentira” e 

Efésios 4.25 diz: “deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, 

pois somos membros uns dos outros”. Outro texto muito bom é o de Provérbios, 

que diz: “Como o louco que atira tições, flechas, e morte, assim é o homem que 

engana o seu próximo”, e diz: Fiz isso por brincadeira. Provérbios 26.18-19.

Antes que me chamem de radical, extremista, xiita e sem humor, quero fazer algu-

mas considerações. Primeiramente, mentir e enganar é pecado, brincar não. Por 

outro lado, o texto de Provérbios nos alerta sobre o perigo de alguns tipos de brin-

cadeira. Quando o autor de Provérbios compara a brincadeira como um louco que 

atira tições, flechas e morte, ele está referindo-se àquilo que traz consequências 

importantes e significativas. Quando “mentimos” para alguém porque faremos 

uma festa surpresa para essa pessoa, parece-me que não estamos falando de algo 

prejudicial. Quando enganamos uma pessoa para podermos fazer um surpresa 

agradável, dar um presente, etc., parece que não estamos prejudicando-a. Tudo 

isso é bem diferente de fazermos isso ou aquilo para ridicularizar alguém e satisfa-

zer nossa necessidade de alegria.

Lembremos então de um outro ponto importante: quando brincamos com os ou-

tros, achamos a coisa mais engraçada do mundo. Quando brincam conosco, o hu-

mor nem sempre é o mesmo. Falo isso pois sou uma pessoa que adora brincar com 

os outros e nem sempre estou de bom humor para que brinquem comigo. Não é 

qualquer coisa que aceito. Afinal, todos nós temos nossos limites. Não sou adepto 

de uma religião sisuda e sem humor, no entanto, o importante nisso tudo é enten-

dermos que não há, especificamente, como descobrirmos qual é o limite para tudo 

que fazemos. Por isso, precisamos de sabedoria para entendermos a hora e o pro-

pósito de fazermos brincadeiras saudáveis que não ofendam, não agridam, nem 

sejam de risco à integridade física e emocional das pessoas. Além disso, é necessá-

rio entendermos que nem todas as pessoas terão a mesma receptividade às brinca-

deiras e nem sempre estarão num momento bom. Por fim, é importante humilda-

de para reconhecer nossos erros e pedir perdão se passarmos dos limites.

O bom humor é sempre bom, as brincadeiras também. Mas que tenhamos sabe-

doria e moderação para não ofendermos as pessoas ao nosso redor. Não creio que 

seja cristão ficar o tempo todo a denegrir a imagem dos outros, simplesmente para 

alegrar o nosso coração. A Palavra de Deus, que é a verdade, deve ser nosso guia e 

nossas decisões diárias: “finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é 

respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que 

é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que o ocupe o 

vosso entendimento.” Filipenses 4.8

Deixar de se alegrar com a mentira não é sinônimo de mau humor, pelo contrário, é 

o “caminho para encontrarmos o verdadeiro amor, que regozija-se com a verdade” 

(I Coríntios 13). Por Pr. Lucas Lima n
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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 Amarildo&Elaine e Walter&Ana Rita

ou pelo email casais@batistalivre.org.br

Um livro é uma fonte valiosa de conhecimentos, dicas, informações. Todo mês, o 

Grupo de Casais indica e sugere um livro para leitura. Ler, aprender, praticar, 

transformar minha vida e casamento. Em março, o livro sugerido é o “A Família que 

Você Sempre Quis”, Gary Chapman, que reúne importantes conselhos e dicas 

fundamentais sobre a dinâmica familiar, ilustrados por histórias de pessoas como 

você. O autor, profundo conhecedor do tema, revela os cinco elementos essenciais 

para a construção de uma família saudável: 1. Um coração para o serviço; 2. 

Maridos e esposas que se relacionem intimamente; 3. Pais que guiem seus filhos; 4. 

Filhos que honrem e obedeçam a seus pais; 5. Maridos que amem e conduzam. n

No sábado passado, 22/3, das 18h30 às 20h, aconteceu mais um Encontro Expe-

riências, do Grupo de Casais. Tivemos 22 casais presentes, sendo 3 casais visitantes. 

O Encontro tem sido uma grande bênção. O tema para reflexão foi “Amor se... x 

Amor incondicional”. O casamento é um projeto de Deus para a vida toda, para 

abençoar, edificar a vida da esposa, do esposo e dos filhos. O Salmo 128 diz: “Como 

é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos! Você comerá do fruto 

do seu trabalho, e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em 

sua casa; seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será 

abençoado o homem que teme o Senhor! Que o Senhor o abençoe desde Sião, pa-

ra que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os 

filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel! Esta é a vontade de Deus para o casamen-

to e a família.

E o Grupo de Casais tem o objetivo de criar momentos e atividades de crescimento, 

de reflexão, de prática no dia a dia, para o fortalecimento do casamento e da famí-

lia. A Gorete e o Antonio receberam homenagem especial pelo aniversário de 25 

anos de casados (mais informações e fotos no próximo boletim). Para o estudo, 

dois temas: O “Ciclo da Vida Familiar”, começando pelo namoro e noivado, depois 

os primeiros anos de casados, casamento com filhos pequenos, adolescentes, jo-

vens e filhos casados, terminando com o casal sem filhos. Para todas estas fases, 

Deus deseja que o casamento e a família seja feliz. Precisamos buscar a sabedoria 

d’Ele para vivermos todas as fases do ciclo da vida familiar desfrutando das bênçãos 

do Senhor. O outro tema apresentado foi “intimidade”. Para passar por todas as 

fases, o casal precisa desenvolver cada vez mais intimidade. Sem ela, nos separa-

mos, nos afastamos. Em primeiro lugar, a intimidade intelectual, o que pensamos, 

desejamos. Conversar, conversar, conversar. Em segundo, a intimidade emocional. 

O que sentimos, nossas reações. Em terceiro, a intimidade social, estar como casal 

em atividades sociais, passeios, encontros com casais amigos etc. Em quarto, a in-

timidade espiritual, orar, ir a igreja, estudos bíblicos juntos. E, por último, a intimi-

dade física. O sexo é uma grande bênção, mas os outros momentos de intimidade 

é que dão aproximação, ligação, companheirismo, cumplicidade. Invista em seu 

relacionamento conjugal, em seu casamento, em sua família. Venha participar co-

nosco dos Encontros Experiências. n

Leitura inspira e ajuda casais 

Experiências reune casais em novo horário

SEJA VOCÊ TAMBÉM UM SEMEADOR
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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
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A Verdade que inspira, no Dia da Mentira.

MeuMundo
Transformando

Agentes do Reino

30/03 l Minha família, minha missão

06/04 l Agente do reino, no Corpo de Cristo

13/04 l Ampliando minhas fronteiras

20/04 l Celebrando a transformação

18h30

CONVIDE

E TRAGA UM

AMIGO Todos os Domingos

Pequenos Grupos

COMUNHÃO
GRANDE

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

lLOCAL  LÍDER  DIA/HORÁRIO

l lCasa do João e Lígia, Jd. das Oliveiras  Pr. Lucas  5ª feira, 20h
l lCasa da Rosi e Marco, Vl. Marieta  Antonio  5ª feira, 20h

l lCasa do Daniel e Kátia, Valinhos  Thiago/Daniel  6ª feira, 20h

l

l lIgreja Batista Livre, Jd. das Oliveiras  Francisco  4ª feira, 20h

Workshop sobre Aconselhamento Bíblico

25 e 26/abril  Missão Batista Livre Jd. Marabá

Rua Espírito Santo, 165  Jd. Marabá Araras/SP

Contato: [19] 98859.4547 ou prwasj@hotmailcom
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Dinâmica com participação de casais em várias fases do casamento.



Havia um pequeno menino que queria 

se encontrar com Deus. Ele sabia que 

tinha um longo caminho pela frente. 

Encheu sua mochila com pastéis e 

guaraná e começou a sua caminhada.

Quando ele andou umas três quadras, 

encontrou um velhinho sentado em 

um banco da praça, olhando os pássa-

ros. O menino sentou-se junto dele, 

abriu sua mochila, e quando ia tomar um gole de guaraná, olhou para o velhinho e 

viu que ele estava com fome. Então, ofereceu-lhe um pastel. O velhinho, muito 

agradecido, aceitou e sorriu ao menino. Seu sorriso era tão incrível que o menino 

quis ver de novo. Então, ele ofereceu-lhe seu guaraná. Mais uma vez o velhinho 

sorriu ao menino. O menino estava muito feliz. Ficaram sentados ali sorrindo, co-

mendo pastel e bebendo guaraná pelo resto da tarde, sem se falarem um com o 

outro. Quando o menino entrou em casa, sua mãe, surpresa, perguntou, ao ver a 

felicidade estampada em sua face: ”O que você fez hoje que te deixou tão feliz?” Ele 

respondeu: “Passei a tarde com Deus” e acrescentou: “Você sabe, ele tem o mais 

lindo sorriso que jamais vi”. Enquanto isso, o velhinho chegou em casa e seu filho 

perguntou: “Por onde você esteve que te deixou tão feliz?” Ele respondeu: “Comi 

pastéis e tomei guaraná no parque com Deus”. Antes que seu filho pudesse dizer 

algo ele falou: “Você sabe que ele é bem mais jovem do que eu pensava?” 

Nunca subestime a força de um sorriso, o poder de uma palavra, de um ouvido 

para ouvir, de um honesto elogio, ou até de um ato de carinho. Tudo isso tem o 

potencial de fazer animar e mudar uma vida. Por medo de nos diminuir, deixamos 

de crescer. Por medo de chorar, deixamos de sorrir. Portanto, sorria!  n

Prezados Pastores e Líderes Batistas livres, “graça a vós e paz da parte de Deus, nos-

so Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós pela 

graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus.” 1 Coríntios 1:3- 4

Faço minhas as palavras de Paulo aos coríntios em saudação a todos vocês. Creio 

que tudo que falamos, planejamos, realizamos e vivemos é pela graça divina con-

cedida a todos nós. Na certeza da operação da graça de Deus em nós, convido-os a 

participarem conosco do Workshop sobre Aconselhamento Bíblico, nos dias 25 e 

26 de abril, na Missão Batista Livre, no Jardim Marabá em Araras, SP. Além do 

workshop, teremos duas reuniões de singular importância para nós e nossas igre-

jas. Uma para a aprovação da Aliança Batista Livre do Brasil, e outra para definirmos 

um plano de ação para a realização do Encontro da Comunhão Batista Livre Inter-

nacional, o qual acontecerá aqui no Brasil. Para confirmar a sua presença, e em caso 

de dúvidas, contatar Pr. Walter Almeida Jr. (19) 98859.4547 prwasj@hotmail.com

Termino como comecei, fazendo minhas, outra vez, as palavras de Paulo aos corín-

tios: “Fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus 

Cristo, nosso Senhor” (1 Coríntios 1:9). Na certeza da fidelidade daquele que nos 

chamou. l Pr. Walter Almeida Jr.  n

A Páscoa está chegando. Juntamente com o Natal, a Páscoa é a data mais impor-

tante do calendário cristão. Uma excelente oportunidade para falarmos do amor de 

Deus, que enviou seu filho Jesus para nascer, viver e morrer por nós. Para nos levar 

de volta ao Pai, ao Deus criador. Aproveite, celebre, compartilhe, testemunhe.
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 Para relembrar que na sexta-feira, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado 

do mundo (Jo 1.29); e, no domingo, ele é o Leão da tribo de Judá (Ap 5.5). 

 Para relembrar que “cada um de nós se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez 

cair sobre ele a iniquidade de nós todos” (Is 53.6). 

Para relembrar que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter 

Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores” (Rm. 5.8). 

Para celebrar o fato de que podemos nos aproximar “confiadamente, junto ao 

trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro 

em ocasião oportuna” (Hb. 4:15, 16). 

Para relembrar que “Cristo vive em mim; e esse viver que, agora, tenho na carne, 

vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim” (Gl. 

2:20, 21). 

Para celebrar que aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos 

nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?” 

(Rm. 8:32). 

Para relembrar e celebrar que “ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, 

trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio 

Jesus, e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco!” (Jo. 20:19). 

Para celebrar e reafirmar: JESUS RESSUSCITOU!  n

Paulo, que não era apóstolo oficialmente, foi considerado apóstolo dos gentios 

por causa da sua grande obra missionória nos países gentílicos. Foi decapitado em 

Roma, por ordem de Nero. Matias, que ficou no lugar de Judas Iscariotes, foi marti-

rizado na Etiópia. Simão, o zelote, foi crucificado. Judas Tadeu, morreu como mártir 

pregando o evangelho na Síria e na Pérsia. Tiago, (o mais jovem), pregou na Pales-

tina e no Egito, sendo ali crucificado. Mateus, morreu como mártir na Etiópia.

Tomé, pregou na Pérsia e na Índia, sendo martirizado perto de Madras no monte 

de São Tomé. Filipe, pregou na Frígia e morreu como mártir em Hierópolis. André, 

pregou na Grécia e Ásia Menor. Foi crucificado. Tiago, (o mais velho) pregou em 

Jerusalém e na Judéia. Foi decapitado por Herodes. Simão Pedro, pregou entre os 

judeus chegando até a Babilônia, esteve em Roma, onde foi crucificado com a 

cabeça para baixo.

“Em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus 
para convosco.” 1 Tessalonicenses. 5:18

“Porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a 
Deus.” Romanos 8:28

A casa que ruiu, o bolo que solou, a palavra que faltou na prova, o vestido que 

encolheu, o parafuso que se soltou, já aconteceu de algo não dar certo em 

sua vida? Nem tudo está perdido quando algo não dá certo. Podemos 

aprender várias lições, além de providenciar para que o erro não se repita.

Podemos aprender a ser pacientes e humildes para superar nossas próprias 

deficiências. Um fracasso, muitas vezes, é o único recurso que Deus pode usar 

para quebrar nosso orgulho e nos tornar bênçãos maiores no seu Reino.

Tudo o que Deus fez deu certo. Isso significa que, quanto mais dependermos 

de Deus, menos coisas deixarão de dar certo em nosso viver. Jesus disse a 

Paulo: “Minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza” 

(2 Coríntios 12:11). Lembre-se sempre de que a graça de Jesus transborda em 

você mesmo quando algo não dá certo em sua vida. Deus pode transformar 

algo que não deu certo para você em maior dependência da sua graça. Só 

depende de você procurar aproveitar a lição de cada queda para aprender 

andar e seguir em frente buscando não cair outra vez.

Oração: Senhor, meu desejo é perseverar em fazer a tua vontade, mesmo 

quando nem tudo acontece como deveria. Por isso, eu te peço, Senhor, dá-

me paciência e humildade para nunca desanimar, mesmo que algo não dê 

certo em meu viver.

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

Devocional l Quando algo não dá certoO poder de um sorriso

Fique longe das dogras

Você Sabia? Como os discípulos morreram.

Workshop de Aconselhamento Bíblico em Araras

8 Razões para celebrarmos a Páscoa cristã

No último domingo, teve início a nova conhecia a Palavra de Deus, semeada 

série de mensagens “Transformando em seu coração pela sua avó. Um dia, 

meu Mundo”. Fomos todos desafiados fumando um cigarro de maconha, ele 

a sermos e tomarmos parte no chama- viu passar um jovem, que ele nunca ti-

do de Deus, a cumprirmos o nosso pa- nha visto em seu bairro. O rapaz, que 

pel de agentes do Reino. A transforma- tinha ido a padaria comprar pães, pas-

ção que queremos e desejamos ver no sou por ele, mas depois voltou. Viu o 

mundo começa por nós, em nós, dentro que ele estava fazendo e lhe perguntou: 

de nós. “A começar em mim” é um de- “Você é crente, não é?” Com vergonha, 

safio não muito confortável. Queremos Rafael escondeu o seu cigarro de maco-

que os outros mudem, que as situações nha. E o rapaz lhe disse: “Deus está te 

mudem, mas quando a mudança trata- curando hoje. Você vai ser livre!” Rafael 

se de nós, então relutamos. Precisamos achou curioso o acontecido e ficou sur-

ser humildes, obedientes, persistentes. preso. Mas, a partir daquele momento, 

Ao final da mensagem, foi colocado o o seu gosto e desejo de se drogar foi di-

desafio de praticarmos nesta semana e, minuindo, diminuindo e parou. Rafael 

em todos os dias, momentos de leitura foi liberto do vício, voltou para Jesus e 

da Palavra e de oração, três vezes ao dia hoje, ele, sua esposa Flávia e a linda filhi-

- logo de manhã, no horário do almoço nha Sofia estão na casa do Senhor.

e no final do dia. Deus deseja nos usar. E Rafael é um moço alegre, de grande co-

ele começa a transformação em nós. O ração, prestativo. É profissional de pu-

destaque da mensagem foi o lindo tes- blicidade e propaganda e por isso, atua 

temunho do jovem Rafael Coutinho. na comunicação da Igreja.

Nascido e criado em São Paulo, na ado- Perguntado, ao final, sobre um conse-

lescência, Rafael descobriu as drogas, lho que gostaria de dar, disse pronta-

em especial, a maconha. Usava a droga mente: “Fique longe da maconha”, com 

para tudo, para estudar, praticar espor- o bom humor e a alegria que lhe são 

tes, para qualquer atividade que fazia, peculiares. Beleza, manô! 

fumava sempre antes um baseado. Ele 

n
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 Letícia Jacobsen de Azevedo l 30/3 l Domingo
 Marcelo de Paula Rosa l 30/3 l Domingo

a Maria Cruz e Pr. Osmir, casamento l 1/4 l 3 Feira
a Martha Jaulkauskas l 1/4 l 3 Feira

a Frederico de Paula Lopes l 2/4 l 4 Feira
n

n

a Marlene Cerqueira Miguel l 3/4 l 5 Feira
 Cristiano S. Ferreira da Paixão l 5/4 l Sábado


