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

A Revolução da Verdade

N

Para toda a familia

Acampamento

Carnaval Nova Mente
Craques do outro mundo.

1 a 4/3/2013

Nova História

Inscrições com Matheus

Nosso Campeonato de Futebol para ajudar o Projeto Chuteirinhas foi espetacular e contou com a participação de mais de 30 atletas que apoiaram a iniciativa.
Tivemos uma gostosa tarde com muita comunhão, descontração e muito futebol. O
último jogo foi super disputado, terminando com empate no tempo normal e na
prorrogação. A partida, então, foi decidida nos penaltis. Tivemos várias surpresas
sendo as duas maiores o Zé Roberto, o grande Artilheiro, e o Antônio, destaque
como Atleta Revelação. Não se fazem mais jogadores como antigamente. A renda
de R$ 300,00, arrecadada com a inscrição dos jogadores, ajudou na compra dos
uniformes e chuteiras para 8 meninos da India (pela foto dá para perceber a alegria),
que agora podem jogar sem se machucar e muito mais motivados. Não podemos
esquecer que nossa meta é de R$ 1.000,00, para comprar material para todos os
menininhos. Por isso, no dia 8/12 teremos nova etapa do Torneio, com mais uma
surpresa: um Campeonato Feminino. Isso mesmo! As mulheres vão aderir e participar também, para ajudar a completar nossa meta e desafio. Aguardem grandes e
novas revelações. n l Por Marcelo Rosa

Bazar de Natal
O Natal está chegando e todo mundo faz a sua listinha de compras. Adiante
suas compras participando da Feira de Natal da Igreja Batista Livre. Serão
oferecidos produtos variados, para todos os gostos e bolsos (moda, acessórios,
cosméticos, artesanatos, alimentação, etc). Compras, bate-papo, amizade e
muito mais. Não perca! Dia 7/12, das 14h30 às 17h30. Maiores informações
com Claudinha, Andrea e Viviane. n
13h30 às 17h30

Sábado
7/12

Moda l Acessórios l Cosméticos
Artesanatos l Alimentação

a semana passada iniciamos a Série de Estudos Revolução e pudemos (re)
descobrir a graça de Deus e desfrutar de todos os seus benefícios.
Aprendemos que nada do que fizermos poderá fazer Deus nos amar
mais do que nos ama. Ele provou o seu amor por nós ao entregar o seu filho por
nós, sendo nós ainda pecadores (Rm 5.8). A revolução proposta por Jesus é
justamente fundamentada na ideia de que não precisamos fazer nada. Jesus já fez
tudo!
Aprendemos que há um grande erro e um grande perigo em acharmos que nossas
ações é que nos tornam dignos da graça de Deus. Não, a graça é a manifestação do
amor de Deus por nós, que o faz sem que tenhamos qualquer tipo de
merecimento. Aprendemos que o papel do homem é simplesmente entrar pelos
portais da graça e descansar no Senhor, permitindo que Ele opere a transformação
em seu interior.
Aqui entramos numa outra questão importante: “A graça nos aceita como somos,
mas é poderosa e transformadora demais para nos deixar do jeito que somos”
(Johnnie Moore – Um Rei Entre os Pobres). A revolução começa com a oferta da
graça e continua com a transformação das pessoas por meio da verdade. A
verdade que é personificada na pessoa de Cristo e ensinada em Sua Palavra que é a
verdade.
A Palavra de Deus nos ensina a caminhar como cristãos. Ela é o fundamento que
nos desperta para uma nova vida. Mais uma vez somos chamados à obediência e,
mais uma vez, não somos nós que operamos a transformação em nós mesmos. É o
próprio Deus, por meio do seu Espírito Santo que habita em nós que nos faz
desejar, cada dia mais, a fonte da verdade. É Ele que nos ajuda a resistir às tentações
e a buscar as coisas do alto.
Jesus orou ao Pai, pedindo por seus discípulos: “Santifica-os na verdade; a tua
palavra é a verdade”. Jesus orou por mim, por você. Ele intercedeu por todos
aqueles que seriam seus discípulos, a fim de que se tornassem discípulos eficazes,
obreiros aprovados, servos consagrados, homens e mulheres que impactassem o
mundo com palavras de graça, amor e esperança. Que o Senhor opere em nós sua
vontade! l Pr. Lucas Lima n

“Santifica-os na

Verdade;
a tua
Palavra

Entrega de medalhas aos nossos craques, a equipe vencedora e aos destaques do torneio.
O Projeto Chuteirinhas é uma ação de evangelismo dos missionários Jacson e Bruna, que estão
na India. Pelo esporte, com o futebol, eles tem atendido por volta de 30 crianças e adolescentes.

é a verdade.”

Inspire-se e seja desafiado com palestras de líderes que fazem diferença. Invista em seu
desenvolvimento, capacite-se, aprimore-se e alcance mais resultados. Lidere onde estiver!

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

João 17.17

The Global Leadership Summit Brasil
Data: 28 a 30/11/2013 l Igreja do Nazareno Comunidade Esperança
Investimento: R$ 110,00 l Inscrições: até 25/11 no local,
pelo tel. (19) 3201.1132 ou pelo Website www.summitbrasil.org
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

Mais informações, visite > www.batistalivre.org.br

Descobrindo a Bíblia
A palavra Bíblia vem do termo grego
“Biblos”, que quer dizer “Coleção de Livros”. Possui 66 livros, 39 no Antigo
Testamento e 27 no Novo Testamento.
A Bíblia conta com 1.189 capítulos e
31.105 versículos. Foi escrita em três
idiomas: hebraico e aramaico (AT) e
grego koiné (NT)., por 40 autores, dentre eles pescadores, médico, pastor de
ovelhas, doutor da lei, filho de sacerdote, reis e outros. Levou cerca de 1.500
anos para ser escrita – de 1.400 a.C. a
100 d.C. A maioria dos autores não se
conheciam, porém, todos escreveram
de forma coerente e harmônica o seu
conteúdo.
A replicação da Biblia foi feita à mão por
copistas, dentre os quais destacam-se
os massoretas que eram extremamente
rígidos. Cada palavra, frase e página era
criteriosamente contada. Deus usou
esses homens para preservar o texto
bíblico ao longo dos séculos. Hoje não
existem mais os escritos originais da
Bíblia (autógrafos), mas sim as cópias
de cópias. Uma das mais importantes
encontradas foram os manuscritos do
Mar Morto, descobertos entre 1947 e
1956. São cerca de 930 documentos
antigos encontrados em 11 cavernas
próximas a Qunram, noroeste do Mar
Morto. Alguns pergaminhos registravam porções significativas da Bíblia, como o livro de Isaías. Quando os especialistas compararam estes escritos antigos com o texto bíblico atual, perceberam que a mensagem foi preservada de
forma extraordinária.
Outro documento importante é a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, elaborada entre o século IV e II a.C. Os escritores bíblicos
reconheceram o Espírito Santo como o

Reforço Escolar para Crianças, Jovens e Adultos

Grupo de Louvor de Jovens

Com dificuldades na escola e notas baixas nas matérias?
Participe das aulas de Reforço Escolar na Igreja.
Professores especializados para ajudar você a entender
e a recuperar o seu aprendizado.
o
a
o
a
n 1 ao 5 Ano: 3 e 5 Feira, 18h30 às 20h l Psicopedagoga
n Redação: Sábado, 15h
a
n Inglês: 6 Feira, 18h30 às 19h30
a
a
n Física e Matemática: 4 e 5 Feira, 14 às 16h; 20h às 22h
n Ciências: Sábado, 14h às 15h30
a
n Biologia: 6 Feira e Sábado, 14h30 às 17h
Mais informações e inscrições:
(19) 3325.0531 ou email franciscolima56@gmail.com

Somos um grupo de jovens que desejam ser usados como
instrumentos de louvor e adoração à Deus. Através dos nossos
dons e habilidades musicais, buscamos cada vez mais estar em
total sintonia com Jesus e com o que Ele pode nos ensinar por
meio de seus louvores, inspirados na sua Palavra viva (Bíblia).
Tentamos nos esvaziar de nós mesmos e deixar que Ele possa
nos use com tudo o que temos e o que somos em nossa jornada
de fé, servindo e testemunhando. Se você tem o interesse de participar desses Estudos
Bíblicos voltados para louvor e adoração, ou se você deseja servir à Deus participando
do Grupo de Louvor de Jovens, procure o Árthur.

Autor de suas mensagens (2 Samuel
23:2, 1 Timóteo 4:1). 2 Timóteo 3:16
confirma: “Toda a Escritura é inspirada
por Deus”. A palavra grega theopneustos, aqui traduzida como “inspirada”,
significa literalmente “proveniente do
fôlego de Deus”. Deus inspirou a verdade na mente dos homens, os quais expressaram essas mesmas verdades em
suas próprias palavras.
Devo confiar em toda a Bíblia?
Tanto o Antigo (AT) quanto o Novo
Testamento (NT) foram inspirados por
Deus e são válidos para nós hoje. A Bíblia é a norma pela qual deve ser pautada a nossa vida. Ela nos orienta quanto
ao casamento feliz, à educação dos filhos, como obter paz de espírito e como ter esperança diante deste mundo
com tantos problemas e incertezas.
Os escritores da Bíblia
A palavra profeta na Bíblia significa
“porta voz de Deus”. Estes homens santos falaram e escreveram movidos pelo
Espírito Santo (2 Pedro 1:21). A inspiração de Deus atuava no profeta, o qual
era possuído de pensamentos e, em
seguida, exprimia em sua própria linguagem a vontade de Deus. A Bíblia é,
portanto, a verdade divina expressa em
linguagem humana. Devemos examinar a Bíblia como faziam os bereanos
nos dias de Paulo. O termo grego “examinar” significa literalmente “cavar fundo”. Assim como um garimpeiro busca
nas profundezas da terra o precioso
metal, o estudante da Bíblia deve procurar a pérola de grande preço – Jesus
(Mateus 13:45 e 46).

Rede de Oração l EstamosOrandoPor...
Pela população e famílias das vítimas do tufão nas Filipinas.
Ir. Manoel e Terezinha, saúde. Pelos casais que tem enfrentado
lutas. Pelas plantações de igreja em Limeira e Campinas sob
liderança dos pastores Walter e Osmir. Pelo Acampamento da
Família. Pelos planos para 2014. Junte-se a nós em oração.

Campanha da

Esperança

De 24/11
a 15/12

Neste Natal, doe amor e alegria.
Estamos arrecadando alimentos, livros, brinquedos e
roupas. Com as doações montaremos Kits Presentes
para levarmos amor e esperança neste Natal para quem
precisa. Abra o seu coração e colabore!

Formatura ETBL
No dia 14/12, Sábado, às 18h, será realizada
aqui na Igreja, a sessão solene de formatura e
conclusão dos Cursos da Escola Teológica Batista Livre de 2013. Os docentes, dicentes e direção
da Escola participarão com grande alegria desta
cerimônia de conclusão. Venha prestigiar os formandos dos Cursos de Bacharel
em Teologia, Curso Médio em Teologia e do Curso de Ministério Infantil. Após a
formatura haverá uma confraternização. n

Assembléia Geral

Dica de Alimentação

Consuma frutas diariamente, pois elas são ricas
em vitaminas diversas, sais minerais, frutose
(açúcar natural), proteínas, carboidratos e fibras
que ajudam a regular o intestino, abaixar o
colesterol ruim do sangue e também controlar o
açúcar, nos protegendo até de alguns tipos de
câncer além de manter o nosso corpo hidratado
nesses dias de calor. Cuide do seu corpo, pois ele
é o templo do Espirito Santo! Por Welison n

Musical de Natal

22/12
18h30

O Tempo se Cumpriu
Venha celebrar conosco a maior história de todos os tempos.
E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago
novas de grande alegria, que será para todo o povo: Lucas 2:10

Para decorar na semana. Recorte, guarde e leve com você!

E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que
tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra.
2 Coríntios 9:8

Agende-se e Participe
No dia 1/12, Domingo, será realizada a
última reunião de Assembléia Ordinária do ano de 2013. Todos os membros
da Igreja estão convocados a participarem, às 9h30 da manhã. A seguir, teremos o nosso Almoço Missionário. n

Respostas do Qüiz l Bondi Biblia
1. Quem foi o primeiro rei de Israel? R: Saul, 1 Samuel 10:24; 2. Qual foi a primeira
coisa criada por Deus na semana da criação? R: A Luz, Gênesis 1:3: 3. Qual foi o
primeiro milagre de Jesus? R: Transformar a água em vinho, João 2:11; 4. Quem foi o
primeiro criminoso? R: Caim, Gênesis 4:8; 5. Quem confeccionou a primeira roupa?
R: Deus, Gênesis3:21; 6. Quem foi o primeiro morto a ser ressuscitado? R: Filho da
viúva de Sarepta, 1 Reis 17:22; 7. Quem foi a primeira profetisa? R: Miriã, Êxodo
15:20; 8. Quem foi o primeiro Mártir? R: Estevão, Atos 7:59; 9. Quem disse ser “O
princípio e o fim, o Alfa e o Ômega”? R: Jesus, Apocalipse 1:8; 10. Qual o primeiro
verso da Bíblia? R: No Princípio criou Deus os céus e a terra.

NossaAgenda
Encontro Estudo&Adoração l Domingo, 18h30 às 20h30
PequenosClub l Domingo, 19h às 20h15
a
n EncontrodasMulheres l 3 Feira, 14h30 às 16h00
a
a
a
n NosLaresPequenosGrupos 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
n
n

