O
Projeto
Vulcão
fundamentado no AMOR
tem como principal objetivo
colocar vidas e sonhos
em erupção interferindo
positivamente
através
da
educação,
música,
cultura, lazer e esporte
um
instrumento
de
transformação de atitudes,
comportamentos e valores
na vida de crianças e jovens em comunidades menos favorecidas, gerando
oportunidades para se desenvolverem profissionalmente e como cidadãos.
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Nosso Propósito: ajudar pessoas a experimentarem uma vida plena e abundante com Jesus

MINHA EXPERIÊNCIA COM A IGREJA BATISTA LIVRE

E

u cresci num lar cristão, mais
especificamente, frequentei a Igreja
Presbiteriana Independente até a
minha adolescência. Lá me converti e
aprendi muito da Palavra de Deus. Mas
dos 14 para os 15 anos me afastei da
igreja e segui meus caminhos. Quando
estava prestes a fazer 18 anos, quando
estava pronto para voar e me desgarrar de
vez dos ensinamentos que havia recebido,
uma experiência pessoal me levou aos pés da
cruz. Senti-me sem forças, angustiado e perdido.
Foi então que a IGREJA BATISTA LIVRE entrou em minha história como
instrumento de Deus para a restauração de meu relacionamento com
Ele.

O Projeto Vulcão já está efetivamente atuando na área do esporte através
do futebol, utilizando uma quadra do município, das 9h30 às 16h, também
de Terça e Quinta no Campo do Jd. Denadai das 08h às 17h. Este trabalho
é realizado com voluntários como : um professor de Educação Física e com
4 auxiliares. Disponibilizamos um Café da manhã com Pão com manteiga e
Leite com Chocolate para as crianças antes do início das atividades esportivas.
O Projeto Vulcão atende hoje em média 80 á 100 crianças e adolescentes, e
já estamos batalhando por um local para nossa sede.
O Projeto Vulcão tem a missão de despertar os sonhos adormecidos,
pelo dia a dia de frustrações, mágoas, abandono, abuso, violência, medos,
depressão, preconceitos, falta de incentivo e falta de estudo apoiando no
desenvolvimento pessoal, familiar e profissional dos participantes trazendo
uma erupção de perspectivas, esperança e sonhos que mudarão a visão
sobre suas vidas.
Erupção é: gerar atividades e oportunidades de conhecer um mundo melhor.

Cedi ao convite de um amigo para estar num acampamento da
denominação. Ele era membro da Primeira Igreja de Campinas.
Era fevereiro de 1995. E lá se vão 19 anos. Minha vida com Deus foi
reestabelecida, minha fé fortalecida e meus caminhos redirecionados.
Devido ao amor de Deus, manifesto por meio de irmãos queridos
dessa comunidade, pude crescer em estatura, graça e um pouquinho
de barriga.

O projeto vai gerar palestras, eventos comunitários, cursos, campeonatos
esportivos e culturais, e apoia-lo na escola e em seus lares. A família para nós
é à base de tudo, e com isso teremos terapias de grupo e com diversos temas.
Contaremos com apoio profissional de Assistentes Social, Psicólogos,
Pedagogos e Psicopedagogos através da lei do voluntariado. Todos os
profissionais terão um cadastro em nossa sede.

Foi nessa comunidade que encontrei minha amada esposa; foi com
essa comunidade que enfrentei os momentos de luta e celebração;
foram os irmãos dessa comunidade que me acompanharam desde
o nascimento de nossa filha; foi como membro dessa igreja que fui
ao seminário, formei-me em Teologia; foi esta comunidade que
me ordenou ao ministério pastoral e me aceitou como ministro do
evangelho há quase 13 anos.

Para que isso aconteça o Projeto buscará o apoio politico, da comunidade,
das escolas, de empresários e microempresários e igrejas.

A visão
Como um Vulcão que está adormecido, mas presente ali e pode
despertar a qualquer momento, assim existem pessoas adormecidas em sua
vida e essas pessoas vão despertar para seus sonhos e metas. As pessoas
precisam descobrir o seu potencial, muitas deixam de sonhar e lutar pelas
situações adversas da vida.
Colocar as cinzas para fora, as cinzas que simbolizam o errar o
alvo, pessoas presas nos vícios, no crime, na falta de oportunidade, falta de
conhecimento e cultura, e até uma mentalidade miserável.
Jorrar lavas quentes e onde essa lava quente passa ela se torna uma
rocha, uma pessoa fundamentada e com conhecimento, será fundamentada
na Rocha. Seremos despertadores de Vulcões, pessoas ontem rejeitadas pelo
sistema, serão pessoas hoje de bem e com um futuro brilhante, pois através
da disciplina e da punição e reconstrução dessa pessoa haverá o bom futuro.
“O sistema traz a punição, mas não traz a restauração.”

Visite www.batistalivre.org.br
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Deus amou tanto o mundo que
João deu
seu Filho, seu único Filho,pela
3.16 seguinte
razão: para que ninguém

precise ser condenado; para que todos,
crendo nele, possam ter vida plena e eterna.

Aos 37 anos, olho para trás e vejo que mais da metade da minha
vida vivi nesta igreja, junto a irmãos queridos. Alguns passaram, outros
chegaram, mas a experiência de fazer parte dessa comunidade é
incomparável. Acolhedora, apaixonada, por vezes bagunçada, eu sei...
Mas aqui congregam gente de vários os níveis sociais e intelectuais e
todos se dão bem. Algumas lutas e discordâncias são inevitáveis, mas
as vitórias superam os momentos ruins. Aqui estão as pessoas mais
engraçadas que conheci, as mais sisudas, as mais amigas e as mais
chatas também. Amo a diversidade e a vida que existe aqui.
Por isso, e por muito mais, agradeço a Deus por fazer parte desta
comunidade há 19 anos. Que Deus abençoe a cada um de nós,
membros desta igreja local e agentes do reino.

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

Lucas Lima

Ministério
ação social
Dia 16/04, quarta-feira da semana que vem, iremos
a Abese levar os ovos de páscoa para as crianças. Os
interessados, deverão estar na frente da igreja até as
19 hrs. Teremos uma pequena reflexão sobre a páscoa,
e depois iremos entregar os ovos para as crianças.
Estamos fechando mais uma data de ir ao extra, será

dia 19 ou 26...Aguardem! Assim que tivermos a
certeza, avisaremos!

CURIOSIDADES (ELES ESTÃO ENTRE NÓS!)
Misericórdia do Senhor
A benignidade do Senhor jamais acaba; as suas misericórdias não têm fim.
Lamentações 3:22

Misericórdia é o enternecer do coração em favor de alguém. Não é apenas
um sentir contemplativo, mas um estender a mão para ajudar. Quanto
mais pobre e necessitado é o pecador, mais terna e eficaz é sobre ele a
misericórdia do Senhor. Nós amamos os bonzinhos e os que nos são úteis,
mas a misericórdia de Deus estende-se sobre os maus e sobre os que se
fazem seus inimigos. Impressiona-me o fato de que o Senhor não espera
do pecador qualquer contrapartida para dele ter compaixão. O pai do filho
pródigo, na parábola sobre a graça de Deus, reconheceu de longe o filho que
voltava, encheu-se de compaixão por ele e correu ao seu encontro para darlhe o abraço e o beijo de perdão. Primeiro o abraço e o beijo de compaixão,
depois o banho, a roupa limpa, depois a festa. O pai não esperou que
primeiro o filho trocasse suas vestes para depois abraçá-lo. Deus não está
olhando para você com um olhar de censura, mas com ternura e compaixão.
Você não precisa fugir do Pai. Deus ama você como você está. Aceite o
abraço de perdão do Pai e viva cada dia dentro da esfera da sua misericórdia.
Oração: Senhor, eu venho a ti como sou, com toda a minha carga de
sentimentos maus, de temores e ansiedades, confiando na tua misericórdia.
Estende sobre mim a tua compaixão e ajuda-me a crescer na tua graça.

Fotos

Gincana Jovens

Na semana passada o boletim trouxe um pouco da história dos Batistas
Livres, especificamente, sobre a história da nossa igreja, a Primeira Igreja
Batista Livre em solo brasileiro. Vimos que algumas pessoas foram usadas por
Deus para a plantação da igreja em Campinas. Mas quero destacar o casal de
missionários Ken e Marvis, além do Pr. Waldemar Daminelli. Os três irmãos
citados já foram para junto do Pai mas deixaram uma herança viva, pessoas
especiais que estão entre nós.
O filho do casal Ken e Marvis Eagleton, é o nosso querido Pr Kenneth. Ele
está entre nós e é a história viva e um dos vínculos que nos une ao passado.
Desde 2006 ele tem servido em nossa comunidade junto com sua esposa
Rejane, depois de passarem quase 20 anos como missionários em Costa do
Marfim, na África.
Outra herança histórica entre nós, é uma jovem muito querida por todos,
bisneta do Pr. Waldemar Damielli, neta do Pr. Paulo Conde e sobrinha do
Pr. Natã Daminelli, todos ex-pastores de nossa comunidade. Advinhou quem
é? Dou-lhe mais alguns segundos... É a nossa querida Paulinha. Ela é uma
das remanescentes da família Daminelli / Conde que serviu por tanto tempo
entre nós. Atualmente, Paulinha integra nosso grupo de jovens e a equipe de
Áudio de Vídeo.
Para quem não sabia, fica aí um pouquinho da nossa história. Até o final do
mês, outras informações serão publicadas. Fique atento!
Pr. Lucas Lima

torta na cara

AniversariantesdaSemana
• Manoel Munhoz Alonso | 14 | Segunda
• Sandra Aparecida Cheri Marchi | 17 | Quinta
• Silvan Moura Caló | 20 | Domingo

Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação,perseverai na
oração. Romanos 12:12

Estrutura.

Pr. Marcelo tomando tortada..

Diemerson provando da torta.

Vini deve que sair da dieta

