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Inscrição
Gratuita

ulho de 1958. Apenas três meses após a organização da Igreja Batista Livre de 

Campinas, assisti o meu primeiro culto nesta igreja (obs.: não me lembro, pois 

era muito novinho). O culto ainda era celebrado em um puxado na frente e ao J
lado da casa do pastor. Em 1960 a igreja comprou um terreno em um lotea-

mento longe (Jardim dos Oliveiras), ainda sem casas construídas que ficava além do 

ponto final do ônibus em ruas recém-abertas e sem asfalto. O salão de cultos foi 

um dos primeiros edifícios neste bairro.

As minhas primeiras lembranças da igreja são dos cultos ao ar livre que eram reali-

zados nas esquinas na região mais próxima em que havia residências. Eles se faziam 

uma hora antes do culto na igreja e algum interessado caminhava junto com a con-

gregação em direção à igreja onde era realizado o culto regular. Lembro-me destes 

cultos ao ar livre, pois o instrumento utilizado era a sanfona (acordeão) e “crentes” 

eram poucos e desprezados. Era comum recebermos xingamentos e chacotas.

Muitas vezes os cultos eram interrompidos por indivíduos embriagados. Tanto os 

cultos ao ar livre, quanto os na igreja eram realizados todos os dias. Como a igreja 

ainda não tinha batistério, os batismos eram realizados na Lagoa do Taquaral, 

quando ainda não havia urbanização e parque no seu entorno. Ônibus alugados 

transportavam os membros e batizandos para a Lagoa do Taquaral no que parecia 

ser uma longa viagem. A cidade e muitas outras 

coisas mudaram, mas a pregação do evange-

lho é a mesma. A necessidade de salvação é 

a mesma. A missão da igreja é a mesma. As 

condições de conforto para nós podem 

ter melhorado, mas nossas responsabili-

dades são as mesmas. Seja fiel ao man-

dado de Cristo de fazer discípulos e ao 

legado deixado pelos irmãos que nos 

precederam e lutaram por estabelecer 

esta igreja que temos hoje. 

Por Pr. Kenneth Eagleton n

oBoletim Informativo  Ano 01  N  16  06/04/2014  www.batistalivre.org.br n n n n

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

A Primeira Igreja Batista Livre de Campinas ou somente Igreja Batista Livre surgiu 

do trabalho da denominação Batista do Livre Arbítrio dos Estados Unidos (Free Will 

Baptist Church), cuja história aponta para um grupo de cristãos de origem Batista 

que migraram para os Estados Unidos da América advindos da Europa. Esses cris-

tãos carregavam consigo uma herança teológica ligada ao Arminianismo Clássico, 

uma corrente que sofreu duras perseguições no continente europeu. Depois de 

anos de trabalho na América do Norte, os Batistas do Livre Arbítrio criaram uma 

Junta de Missões para que pudessem trabalhar na preparação e envio de missioná-

rios a outras localidades do mundo.

Depois de analisarem o Brasil e suas 

possibilidades, em janeiro de 1958 

missionários desembarcaram em 

nosso país para iniciarem efetiva-

mente a plantação de Igrejas Batistas 

do Livre Arbítrio em solo brasileiro. 

Primeiramente, o casal Dave e Patrí-

cia Franks e, logo na sequência, o ca-

sal Kenneth e Marvis Eagleton, os 

quais, uniram-se ao Pr. Waldemar 

Daminelli que já trabalhava como pregador na cidade de Campinas, e que não 

possuía nenhuma ligação a qualquer grupo denominacional. Em abril de 1958 foi 

fundada então a Primeira Igreja Batista Livre do Brasil, na cidade de Campinas.

Vários pastores marcaram a história desta igreja, dentre os quais, destacam-se: Pr. 

Waldemar Daminelli, Pr. Jaime Sturgill, Pr. Paulo Conde, Pr. Natã Daminelli Conde, 

dentre outros. Desde 2001, a liderança da Igreja Batista Livre está sob os cuidados 

do Pr. Lucas Lima, cujo trabalho está pautado numa teologia histórica, séria e num 

ensino criterioso das Escrituras a partir de uma abordagem contemporânea, que 

busca atingir uma comunidade local em constante transformação. n
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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

• • •

Lagoa do Taquaral: o primeiro batistério da Igreja.

MeuMundo
Transformando

Agentes do Reino

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

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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Jesus Cristo é o mesmo,
ontem, hoje e para sempre. 

Hebreus
13:8

Nossa história: tempo de celebrar.

Irmão Manoel Munhoz pregando.

Membros e batizandos em
“viagem” à Lagoa do Taquaral

para culto de batismo.

Outros
Segmentos
Religiosos

Outros
Segmentos
Religiosos

lEscola Teológica Batista Livre   1a. Igreja Batista Livre de Campinas

19h15 às 22h1519h15 às 22h15

Comentários, textos, dicas e sugestões para o Boletim Informativo Por Dentro?
Envie email para comunicacao@batistalivre.org.br  Participe e contribua.n

Visite www.batistalivre.org.br



Nesta semana tivemos um momento de muita tristeza no meio de nossa caminha-

da. O nosso mestre que ministrava entre outras matérias, a de “Vida de Cristo”, Pr. 

Paulo França Heitor, do Seminário Palavra da Vida, veio a falecer na madrugada de 
a5  feira, 3/4, de infarto fulminante. Momento muito triste para todos, mas também 

de felicidade, pela esperança e certeza em Cristo Jesus da eternidade na presença 

de Deus. Tem sido muito corrido por aqui. Além da semana inteira com aulas de dia 

e, às vezes, a noite também, todos os finais de semana tem uma programação dife-

rente, em lugares diferentes, todas com foco evangelístico. Acampamento com 

40 crianças carentes, de 7 a 13 anos, de escolas públicas. Várias crianças entrega-

ram suas vidas para Cristo. Visita à escolas públicas, entrando dentro das salas de 

aulas com evangelismo. Professora e crianças também tomaram decisão. Corujão 

(Acampamento Palavra da Vida), uma programação onde 570, isso mesmo, 570 

adolescentes e jovens de vários lugares do Brasil ficaram 18 horas atravessando a 

noite acordados com programações diversas e evangelísticas, resultando em várias 

conversões também. Hoje, 4/4 estamos saindo eu, a Daiane, João Lucas, Nícolas e 

os alunos e família, agora às 9h, rumo à cidade de Itajubá/MG, para Programação 

Evangelística em apoio à Igreja Batista local. Mais ou menos isso, um pouco do 

que tem sido nossa vida por aqui. Muitas saudades de todos aí. Mas como já disse, 

“prosseguimos para a carreira que nos é proposta”. Com a graça de Deus, temos 

vencido as barreiras que muitas vezes nos atrapalha de pregar o evangelho, e te-

mos experimentado vidas conhecendo e se entregando a Cristo através de nós, ins-

trumentos nas Mãos de Deus, como a muito tempo (perdido) não fazia. 

Mas como está escrito, “se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois 

me é imposta essa obrigação e ai de mim se não pregar Evangelho” (I Coríntios 

9.16). Motivo de gratidão pelos aniversários dos meninos João Lucas e Nícolas, e 

pelo sustento. Irmãos, orem por nós, pelo sustento e saúde. Graça e paz. Saudades. 

Queríamos estar aí com vocês. 

Rogério Diane João Lucas e Nícolas l Lar Consagrado ao Senhor  n

Fala Galeraaa! CHEGOUUU! É isso aê, a gincana CHEGÔÔU! O PLAYOFFS teve início 

ontem, 5/4, logo após o Encontro de Jovens, às 19h30. Tragam seus amigos para 

participarem e venham animados à Casa de Deus para aprender sobre a Palavra e 

ficar em comunhão nas brincadeiras que nos levam a aprender um pouco mais uns 

dos outros e d’Ele. Dividimos as pessoas que tem frequentado mais constan-

temente o encontro em três grupos. Caso você não estiver neles, fique tranquilo, 

pois você poderá e deverá participar também. Queremos a sua presença e o 

colocaremos imediatamente em um dos grupos. A idéia principal é a união e for-

talecimento do corpo de Cristo. l Por Arthur Lima  n

Uma festa linda e muito alegre. No sábado passado, 29/3, foi realizado no templo 

da igreja o Culto de Ação de Graças pela passagem de 25 anos de aniversário de 

casamento do querido casal Antonio e Gorete. A cerimônia foi muito especial.

Familiares e amigos do casal marcaram presença para assistirem a renovação de 

votos da união destes irmãos super queridos. Antonio e Gorete, Anderson e Antony 

são uma família abençoada e abençoadora. Estão conosco em nossa igreja há de-

zesseis anos. Casaram-se na Bahia, no dia 27 de março de 1989. Foi paixão fulmi-

nante e à primeira vista, revelou o Antonio. Namorador, mas sem intenção de ca-

sar-se, quando viu a Gorete, ficou em “estado de graça”. Ela morava em outra ci-

dade e ele não sabia o endereço de sua casa. Ficou 3 meses procurando encontrá-

la. Um dia, passando de ônibus em uma rua, viu a Gorete. Desceu, foi visitá-la, 

conquistou a sua família e desde então, estão juntos, escrevendo e vivendo sua lin-

da história de amor e união. Parabéns pelos 25 anos de amor e bênçãos.  n

No dia 29/3 o ministério de Ação Solidária realizou mais um mutirão de arrecada-

ção de alimentos. Mais uma vez, o local da atividade foi o Hipermercado Extra Abo-

lição onde voluntários da Batista Livre doaram seu tempo e serviço para Deus. 

Foram arrecadados 5 carrinhos cheios de mantimentos que foram imediatamente 

levados para à ABESE, a Associação Beneficente Semeando Esperança, entidade 

que assiste e atende menores carentes da Vila Georgina.

Essa ação será repetida nos últimos sábados de todos os meses desse ano. Por-

tanto, você está convidado a participar das próximas. Agende-se para estar pre-

sente em pelo menos dois desses eventos. Por quê? “E o que é o que o Senhor pe-

de de ti, senão que pratique a justiça, e ames a beneficência, e andes humilde-

mente com o teu Deus?”(Miquéias 6:8). Em um mundo injusto, cheio de corrupção, 

roubo, egoísmo, falsidade, entre outros males, Deus pede para você ser: 1. Um 

praticante da justiça. Você é o instrumento de Deus para corrigir a injustiça do 

mundo. 2. Um amante da beneficência. Você deve amar a ideia de ajudar os ne-

cessitados. 3. Humilde. Ao invés de apenas criticar o que está errado, por que você 

apenas não faz o que é certo? Deus quer agir na transformação do nosso planeta 

através da sua vida. l Por Rodrigo Lima n

“Todos os que criam 
estavam unidos e tinham 

tudo em comum”. Atos 2.44

A Igreja de Cristo é uma co-

munidade de natureza sobre-

natural. Os fatores que deter-

minam o surgimento das co-

munidades humanas, tais co-

mo interesses geográficos, 

profissionais, culturais, não 

são os fatores que causam o 

surgimento das igrejas de 

Jesus. A Igreja de Cristo é a vida no evangelho, veio de Deus, é uma ação so-

brenatural, como cremos, por várias razões. 1. Pela sua origem. Ela foi edi-

ficada por Jesus (Mateus 16:18). 2. Pelas pessoas que a compõem: são novas 

criaturas geradas pelo Espírito Santo (João 3:5). 3. Pela sua mensagem: a Re-

denção (Efésios 3:10,11). 4. Pelos recursos de que precisa para cumprir a sua 

missão: os dons espirituais (Efésios 4:11,12). 5. Pela base de sua vida e de suas 

doutrinas: a Palavra de Deus (Colossences 3:16). 6. Pelo seu destino: a glória 

eterna (Filipenses 3:20-21). Embora se reúna em um templo, tenha seus esta-

tutos registrados em cartório e seja uma pessoa jurídica, a “Igreja” não é uma 

instituição apenas humana. É um corpo divino. Ser parte da Igreja representa 

um compromisso com a Salvação. É através da igreja que o chamado de Deus 

para a salvação é dirigido ao mundo.  

Oração: Senhor, graças te dou por ser parte da igreja de Cristo. Faze-me digno 

deste privilégio e ajuda-me, Pai, a ser fiel à minha missão neste mundo como 

parte da Igreja de Jesus.

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

Devocional l Comunidade dos salvos

Notícias do Rogerio e Daiane
Aniversariantes Semanada
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 Cesar Luis Donegá l 7 l 2
 José Donizete e Silvia Rosa, casamento l 8 l 

a Lucy Helena Pastre l 10 l 5 Feira
a Vitor Folegatti Santana l 11 l 6 Feira

 Carlos Alberto Cremones l 12 l Sábado

aFeira
a3 Feira

n

n Club l Domingo, 19h às 20h15
a

n Encontrodas  l 3  Feira, 14h30 às 16h 
a a a

n NosLaresGrupos l 4 , 5  e 6  Feiras, 20h
a

n EncontrodeOração l 6  Feira, 20h às 21h
n PlugadosAdolescentes l Sábado, 16h às 18h
n ImpactoJovem l Sábado, 19h30

a a
n EscolaTeológica l 2  e 3  Feira, 19h30 às 22h30

a a
n Jiu-Jitsu l 4  e 6  Feiras, 19h30

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

 Pequenos

Mulheres

NossaAgenda

Ação Solidária no Extra Abolição

Bodas de Prata do Antonio e Gorete.

Jovens: Bosque e Torta na Cara

ESTAMOS ORANDO POR...
Garotinha Ada e família (Turquia), Aliança Batis-

ta Livre Brasileira, Comunhão Internacional Ba-

tista Livre (no Brasil), Isabel França, Francisco de 

Salles (saúde), Maria Emília, Maria Vinagre (saú-

de), Neusa e Erivan, Rogério, Daine, João Lucas e 

Nícolas, Manoel e Terezinha.

Reforço
Escolar
Crianças, jovens e adultos.

oReforço do 1  ao 5 Ano
Redação  Física e Matemática

Ciências  Bio

o

logia

l

Inglês  l l

Inscrições: (19) 3325.0531  franciscolima56@gmail.coml


