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O time de

jesus

Deixai vir a mim os
pequeninos. Não os
impeçais, pois deles
é o Reino de Deus.
Marcos 10:14

Escola Bíblica de Férias escala o Time Campeão de Jesus
Agradecemos a Deus por mais uma EBF realizada. O tema do encontro que aconteceu de 10 a 12 de julho foi ” O Time de Jesus”. Na 5a. feira, fria e chuvosa, tivemos
a presença de 31 crianças. O Rogério se encarregou de aquecer a criançada com
dinâmicas e a memorização do versículo do dia. Também tivemos momento de
louvor e a história bíblica “O Treinador Jesus”. Para a recreação foram programadas
brincadeiras, gincanas e artesanato. Teve ainda um delicioso momento de lanche,
porque ninguém é de ferro, com um super cachorro quente.
Na 6a. feira, contamos com a presença de 41 crianças. Repetimos a programação
da 5a. feira, apresentando a história “O Time de Jesus”. Para recreação, cama elástica e chute a gol. A turminha se divertiu para valer. Para o lanchinho, pão de queijo
e pipoca. O encerramento aconteceu no sábado pela manhã. Xiiii!!! O bichinho do
sono picou as crianças pois tivemos a presença de 29 pequeninos. Foi apresentada
a história “O Jogo da vida” e encerramos com um teatro muito legal, “O Placar
Final”. Depois, mais e mais brincadeiras acompanhadas de um delicioso pastel.
De lembrança da EBF, todas as crianças levaram uma bola personalizada. Foram
dias de muitas brincadeiras, alegrias e bênçãos. É inexplicável o sentimento, ver as
crianças participando, aprendendo, se divertindo. E o mais importante, a certeza de
que uma gigante sementinha foi plantada no coração de cada uma delas. Ao final,
as perguntas que indicam que eles gostaram. Tia: 3 dias de EBF é muito pouco! Tia:
vai ter EBF nas férias de verão? Tia: e amanhã vai ter alguma coisa?
#amomuitoessascrianças! Veja as fotos no site l Por Jussara Marinho n

19o COLE l Feira Cultural e Literária do
19o Congresso de Leitura do Brasil
21 a 25/julho l Ginásio Unicamp l Entrada Gratuita l www.cole-alb.com.br

Bienal Internacional do Livro de São Paulo
22 a 31/agosto l Anhembi/SP l www.bienaldolivrosp.com.br

Congresso de Médicos Cristãos

Múltiplas
Bênçãos

17 a 19/outubro l Universidade Mackenzie/Campinas l www.medicosdecristo.net

Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês,
pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu pai é glorificado pelo fato
de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. João 15:7-8

O

20 de Julho: Dia do Amigo!
AMIGOS SÃO PRESENTES. Difícil querer definir amigo. Amigo é quem te dá um
pedacinho do chão, quando é de terra firme que você precisa, ou um pedacinho do
céu, se é o sonho que te faz falta. Amigo é mais que um ombro amigo, é mão estendida, mente aberta, coração pulsante, costas largas. É quem tentou e fez, e não
tem o egoísmo de não querer compartilhar o que aprendeu. É aquele que cede e
não espera retorno, porque sabe que o ato de compartilhar um instante qualquer
contigo já o realimenta, satisfaz. É quem já sentiu ou um dia vai sentir o mesmo que
você. É a compreensão para o seu cansaço e a insatisfação para a sua reticência.
É aquele que entende seu desejo de voar, de sumir devagar, a angústia pela compreensão dos acontecimentos, a sede pelo “por vir”. É ao mesmo tempo espelho
que te reflete, e óleo derramado sobre suas águas agitadas. É quem fica enfurecido
por enxergar seu erro, querer tanto o seu bem e saber que a perfeição é utopia.
Amigo é aquele que toca na sua ferida, acompanha suas vitórias, faz piada amenizando problemas. É quem tem medo, dor, náusea, cólica, gozo, igualzinho a você. É
quem sorri pra você sem motivo aparente, é quem sofre com seu sofrimento, é o
padrinho filosófico dos seus filhos. É o achar daquilo que você nem sabia que buscava. Amigo é aquele que te lê em cartas esperadas ou não, pequenos bilhetes em
sala de aula, mensagens eletrônicas emocionadas. É aquele que te ouve ao telefone, com o mesmo prazer e atenção que teria se tivesse olhando em seus olhos.
Amigo é aquele que te diz “eu te amo” sem qualquer medo de má interpretação: amigo é quem te ama “e ponto”. Seja grato pelos seus amigos. n
1ª Igreja Batista Livre de Campinas
R. Ibrahin Nobre, 447 l Jd. dos Oliveiras
Campinas/SP l CEP 13044-110
Tel.: [19] 3325.0531
contato@batistalivre.org.br

ministério de Ed Butchart começou em 1981 ao fazer amizade com um
homem que tinha paralisia cerebral. Para sua surpresa, Butchart encontrou-se ajudando a trocar uma lâmpada, o que era algo que o homem
não conseguia fazer sozinho. Isso rendeu a Butchart um sentimento que nunca
havia experimentado, um sentimento de ajuda sacrificial a outros. A partir deste
pequeno ato, seu ministério sem fins lucrativos de cadeiras de rodas iniciou*.
O ministério de Butchart vem crescendo constantemente. De um pequeno espaço
em sua garagem passou para um armazém de 20 mil m2 que guardam cadeiras de
rodas, bem como, peças que a compõem e outros dispositivos semelhantes. No
início, Butchart e sua esposa, Annie, trabalhavam incessantemente reconstruindo
cadeiras de rodas. Agora, ele conta com um quadro de 11 funcionários, a maioria
portadores de necessidades especiais. Kevin Riggs, o diretor do ministério de comunicações, é tetraplégico. Ele é o responsável pelo site na Web e por literatura escrita. Os milagres fazem parte da vida deste ministério. Certa vez, uma mãe e seu
filho pediram por um computador. Antes que Butchart pudesse explicar que eles
não tinham nenhum, um caminhão parou e descarregou vários computadores.
Entre eles estava um modelo que o rapaz precisava, e que ainda funcionava, o qual
Butchart cedeu prontamente àquela família. Alguns dias depois, a mãe e o filho voltaram. “Não consigo acreditar que este lugar exista”, disse a mãe. “Vocês transformam sonhos em realidade”. Butchart, aproveitou e perguntou: “Há outro sonho
que vocês tenham?” A mulher disse que precisava de uma Van equipada com elevador para cadeira de rodas. Mas ela não queria qualquer Van. Ela queria uma Van
especial e de um determinado fabricante. Butchart sorriu: “Pode ser da cor azul”?
No quintal daquele edifício havia uma Van que ele consertou, antes de presenteálos. Deus abriu várias portas para o ministério, especialmente durante as muitas
vezes que o cofre estava vazio. Sempre que Butchart e seu pessoal oram pela área
financeira, Deus provê o que é necessário, normalmente dentro de alguns dias.
Butchart é um homem modesto, que não atribui a si mesmo nenhum crédito, mas
transfere-o para Deus. Hoje à noite, pergunte a Deus como você pode ajudar
outras pessoas. *Ed Butchart é fundador da ONG Friends of Disabled Adults and
Children, Amigos de Adultos e Crianças Inválidos. Visite o site e conheça a linda história de Ed e Annie. www.fodac.org l Do livro “Boa Noite, Deus!”, Editora Fôlego

Notícias da Kely e Isabely, missionárias na Turquia

Devocional l Ousadia em Orar

Porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que
complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para
testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Atos:20:24
Graça e paz a todos os amados irmãos. O verso acima, para mim, não tem sido
apenas um versículo mas sim o desejo do meu coração. Enquanto estamos aqui,
lutando para aprender o idioma, conhecer melhor a cultura, a crença e também as
pessoas, ao mesmo tempo quero estar bem atenta aos sinais de Deus. Creio que
mesmo em tempo de aprendizado, nosso caso no momento, Deus em sua mútipla
forma e sabedoria pode nos usar, pois servimos a um Deus poderoso, grande e
muito criativo. E nesta busca, em ser instrumento nas mãos do Senhor, conheci alguns obreiros que trabalham em dar assitência a refugiados. Não sei se os irmãos
sabem, mas a situação do país da Síria é bem crítica. Milhares de pessoas já deixaram o país buscando refúgio em outros países. Só aqui, já existem quase 200 mil
refugiados sírios. São pessoas com muitas necessidades, a principal é de conhecer
Jesus, o Caminho, a Verdade e a Vida. Estes obreiros estão tentando ajudá-los de
alguma forma. Faz pouco tempo, veio para Esmirna uma criança síria de 4 anos (Ali),
acompanhado de sua mãe e irmão para fazer uma cirurgia de coração com urgência, pois até as suas mãozinhas já estavam ficando roxas, por falta de oxigênio. Vieram para cá porque na cidade onde estão não tem hospital apropriado. Estes obreiros me convidaram para ajudar no cuidado das crianças e arrumamos e preparamos a casa para a chegada deles.
Estou muito feliz por poder ajudar esta família. Minha oração é para que o Senhor
opere um milagre na vida do Ali, para que eles conheçam o verdadeiro Caminho.
Apesar da dificuldade com a língua, tenho tentado ter contato com os meus vizinhos, pois vejo o quanto eles tentam se comunicar conosco. E isso é benção!
Cada vez que levo Isabely para a escola, ou vamos para algum lugar, o dono do
mercadinho que tem do outro lado da rua começa a conversar e sorri para Isabely,
mas não entendemos muito o que ele fala. E quando voltamos para casa, nossa
vizinha, Sra. Hanin, que parece saber o horário que vamos chegar, quase sempre
nos convida a entrar e tomar um chá. E dispara a falar e conversar. E acreditem, o
turco dela é um pouco mais difícil de entender do que o dos outros daqui. No dia
das mães ela veio em nossa casa e me trouxe flores. Eu agradeci, a convidei para
entrar e fui preparar um chá. Mas quando retornei à sala, lá estava ela orando, à
maneira deles. Abaixava e se levantava várias vezes, com as mãos para cima. Em
princípio, eu não sabia o que fazer, pois achei estranho ela orar em minha casa sem
dizer nada antes para mim. Então, comecei a orar em minha mente e a repreender
tudo que não vinha do Senhor, e a deixei terminar. Quando ela acabou, começou a
tomar chá e novamente a falar.
Então, ela me disse que o livro que eles crêem está escrito em árabe e turco e me
perguntou em quantas línguas o Evangelho estava traduzido. Eu disse que em muitas línguas, inclusive em turco, e neste momento dei a ela o NT em turco. Ela aceitou e levou para sua casa. Peço aos amados que orem para que ela leia a Palavra do
nosso Deus, que nunca volta vazia, para que transforme o seu coração, para que ela
creia e seja salva. Bem amados, este mês é um mês bem decisivo para nós, pois é o
mês que teremos que renovar nosso visto. Fui novamente buscar informações do
que necessitaria para estar renovando. Glórias a Deus, não terei que ir ao Brasil para
renová-lo. Obrigado aos amados pelas orações. Mas exigiram muitas coisas. Entre
elas, teremos que fazer um seguro saúde para mim e para Isabely e isso não é nada
barato. E também comprovar em nossa conta bancária aqui um valor de $10,200
liras. Ainda não temos este valor. Pedimos aos amados que orem por isso também.
Peço também suas orações pelo congresso da Fronteiras que acontecerá aqui.
Agradeço a Deus pela vida do Pastor que nos abençoou pagando o congresso para
nós. Amados, são muitos os desafios. Me sinto tão pequena e fico pensando como
fazer em meio a tantas barreiras - língua, finanças, saudades da família e amigos, o
desafio de mostrar a este povo o verdadeiro Caminho. Na verdade, nós não fazemos nada e sim o Pai é que faz através de nós. Toda honra e glória sejam dadas a
Ele. Nossa gratidão a Deus pela vida de todos vocês que tem tão fielmente apoiado
este ministério. Fiquem na paz e no amor do Pai. Kely e Isabely, Esmirna, Turquia.
Banco do Brasil l Agência 1890-2 l Conta Corrente 6149-2 l Skipe kbarduzzi
email kelyisa@hotmail.com l Por Missionária Kely n

IB Limeira em novo espaço de encontro e celebração
A Igreja Batista Livre de Limeira alugou um salão em um bairro que foi recentemente loteado. É a primeira Igreja no bairro. No primeiro domingo deste mês, Pr. Walter
realizou o primeiro culto público. Nos dois primeiros domingos já tiveram visitantes
do bairro. O E-TEAM ajudou o Pr. Walter a distribuir convites no bairro. l Por Kenneth Eagleton n

IBL Nova América em novo templo próprio
No domingo à noite, 13/julho, a Igreja Batista Livre do Nova América em Campinas,
próximo ao aeroporto do Viracopos, teve seu primeiro culto em seu prédio próprio,
ainda inacabado. Tiveram que desocupar o salão que alugavam devido ao término
do contrato. Os irmãos estão trabalhando em mutirão para terminar de subir as paredes, cobrir, colocar portas e janelas e o contra-piso. O seminarista Walter Hernandez foi o pregador da noite. l Por Kenneth Eagleton n

Acampamento de Inverno de Jovens chegouuu!!!
Fala galera! Agora é mais sério do que nunca. Chegou o ACAMP´S! É isso aí! Quem
não deu o nome ainda, corra porque as vagas estão acabando. Dias 25 a 27/julho!
Procure o Rafael e o Welison para dar os nomes. Também nos ajude com doações
quem puder. Precisamos da ajuda de todos para fazer esse Acamp´s ser mais uma
benção no coração dos jovens que buscam um pouco mais conhecer o Senhor e
estar em comunhão, e por isso estamos com a Campanha “Adote um Acampante”.
Ela funciona assim. Você que deseja ajudar algum acampante que não tem dinheiro para ir, nos procure com a sua oferta, de qualquer valor, que direcionaremos para eles. Não será divulgado o nome das pessoas ajudadas e nem das doadoras, pois
Deus conhece o coração de cada um. Contamos com vocês! l Por Arthur Lima n

HOMENS

Reunião de Oração
30/7 n 4a. Feira 7 n 20h.

Tendo, pois, irmãos, ousadia para chegarmos ao santíssimo lugar pelo
sangue de Jesus... retenhamos inabalável a confissão de nossa esperança
porque fiel é aquele que fez a promessa. Hebreus 10:19,23
A oração do cristão, é um ato de ousadia. De fato, é quase um atrevimento a
um pecador como eu chegar ao trono da graça perante um Deus santo e poderoso, que conhece tudo o que há no meu coração antes que uma única palavra aflore os meus lábios. O meu problema pode ser grande aos meus olhos,
mas nada é impossível para Deus. Por isso, posso ousar nas minhas súplicas a
Ele. Às vezes, quando levamos para Deus um grave problema, depois, ao recebermos a resposta, parece-nos ouvir o Pai dizer: “Era só isso”?
Outras vezes, não queremos incomodar com algo que nos parece irrelevante,
mas também para levarmos pequenas causas a Deus, temos que ser ousados
para nos lembrarmos de que nenhuma dificuldade é pequena demais para
que Deus nos ouça porque Ele nos ama e nada é sem valor para quem ama.
Se uma mulher cristã perdesse um brinco e estivesse orando para que Deus a
ajudasse a encontrar a joia perdida e sua amiga estranhansse: “Você tem coragem de incomodar a Deus por um brinco”? Ela diria: “tenho coragem de pedir
porque Deus tem coragem para me ouvir”.
Oração: Senhor meu Deus, eu te peço humildemente que me ajudes a ter coragem para orar porque a tua resposta sempre fortalece a minha fé e dá testemunho da tua graça.
Extraído do livro Alto Refúgio, Pr. João Falcão Sobrinho, Editora AD Santos n

AniversariantesdaSemana
Hattus Farias de Almeida l 20 l Domingo
a
Isabela Duarte de Araújo l 22 l 3 Feira
a
n Henner Farias de Almeida l 24 l 5 Feira
a
n Rodrigo Salmazo de Lima l 24 l 5 Feira
n
n

MOTIVOS DE ORAÇÃO l ESTAMOS ORANDO POR...
Acampamento de Jovens; Pastores&Liderança da Igreja; Nossos vizinhos; Eleições
de Outubro; Workshop e Aliança Batista Livre Brasileira; Retiro de Casais; Deise e
Família/MG; Welington Camacho; Nuria Stephanie e Família; José Firmino e mãe;
Isabel França; Francisco de Salles; Maria Emília; Maria Vinagre; Neusa e Erivan; Manoel e Terezinha; Mercedes e Isaías (saúde); Maria Luiza (bebê doente); Paulo e Regiane (salvação); Ronaldo, Augusto e Robson (vida espiritual); Idosos, cuidadores
de idosos e casas de repouso; Casamentos dos jovens neste ano; Crianças e Famílias presentes à EBF; Missionários Rogério&Família, Kely e Isabely, Jacson e Bruna, Rogério e Daiane, João Lucas e Nícolas.

Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas
grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3

