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Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da
vocação com que fostes chamados. Efésio 4:2
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Muitos cristãos pensam que somente os ministros e missionários são
divinamente vocacionados.

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

Esse é o equívoco que mais danos causa à expansão do evangelho no
mundo.
Todos os cristãos são vocacionados por Deus e estão comprometidos
com Deus desde o dia da sua conversão a Cristo, como escreve Paulo à
Igreja de Éfeso.
Todos os salvos devem estar conscientes de que, sejam quais forem seus
dons e sua profissão, desde que estejam dentro dos parâmetros da ética
do Evangelho, todos são vocacionados para testemunhar de Cristo, se
senhor, com seus talentos pessoais e no seu trabalho.
Isso deve ser ministrado pelos pais cristãos aos seus filhos desde
pequeninos através do exemplo e do ensino.
O professor que ajuda o aluno a saber, o militar que ajuda a manter a
ordem na sociedade, o lavrador que supre a mesa do seu próximo, o
enfermeiro que cuida de manter acesa a chama da via dos seus pacientes,
todos indistintamente são ministros de Cristo para glorificarem a Deus em
todo o seu viver.
Não há homem ou mulher de Cristo para quem Deus não tenha uma
santa vocação.

TRANSFORMANDO MEU MUNDO

Oração: Senhor, ajuda-me a manter sempre minha fidelidade ao teu
chamado para ser bênção no mundo através da vocação que deste.

Q

Lucas Lima

uem não gosta de histórias? Talvez você pode não goste da disciplina
de História, mas todos gostamos e usamos histórias. Algumas pessoas
gostam de filmes, outras de séries e novelas, muitos homens gostam de
futebol e, cada partida, é uma história que se escreve. Quando sentamos
para conversar com amigos, contamos histórias, ouvimos histórias e falamos
sobre eventos históricos. Algumas pessoas gostam de falar e ouvir da vida
dos outros. Até fofoca tem a ver com histórias que se contam. Algumas são
verídicas, outras não.

Rede de Oração l Nesta Semana Ore por...
Saúde: Armelinda e Maria Vinagre,Samuel, Manoel e
Terezinha, Francisco de Salles e Maria Emília, Isabel, Neusa
e Erivan, Regiane Montedoria; Fernando Miguel, emprego;
missionários(a) Kely e Isabel, Turquia e Jacson
e Bruna, Índia. Pela Liderança e ministérios da Igreja

Talvez daqui há alguns anos, quando você estiver em viagem ao Rio de Janeiro
com sua família, você vai contar a história da menina que capotou o carro na
ponte Rio-Niterói, caindo de uma altura de 50 metros e, inexplicavelmente,
sobreviveu. Sabemos que para muitos é uma história inexplicável, mas para os
que confiam no Senhor, é uma história que mostra o poder de Deus.

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

Quando falamos da nossa vida e de nossas experiências, estamos falando da
nossa história. A história é o que somos, viver é construir e fazer a história. Mas
a história não se vive apenas, mas traz lições e desafios. Quando planejamos
e mudamos algo em nós, reescrevemos a nossa história. Quando ouvimos
a história de alguém, aprendemos ou rejeitamos o aprendizado e, de uma
forma ou de outra, escolhemos o rumo de nossas vidas.
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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.
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Nesta nova série de estudos TRANSFORMANDO MEU MUNDO, vamos ouvir
histórias que desafiarão as nossas vidas. Histórias de gente como nós, gente
simples, que se lançou em uma jornada de transformação interior e uma
transformação que extrapolou as fronteiras de si mesmo. Gente que entendeu
que mais do que existir para si, pode e deve existir para fazer a diferença,
gente que entende a missão de Deus e, por isso, tem a responsabilidade de
encontrar o seu papel no mundo, sendo um agente de transformação.
Participe conosco dessa viagem e convide amigos seus para conhecer um
pouco mais da Palavra de Deus.

Muitos líderes evangélicos têm asseverado que o evangelismo de crianças é
frutífero.
C. H. Spurgeon afirmou: “Geralmente tenho encontrado um conhecimento
mais claro do Evangelho e um amor mais fervoroso a Cristo na criança convertida
do que no adulto convertido. Elas não precisam abandonar a incredulidade e
as noções erradas que impedem tantos de aceitar o Evangelho”.
O Pr. Samuel Libert, disse “As crianças são as mensagens viventes que
mandaremos para uma época futura, na qual não estaremos.”

EVANGELIZE
HOJE O HOMEM

DE AMANHÃ

Que mensagens enviaremos para o futuro? Serão mensagens de ódio ou de
amor? Da mentira ou da verdade? De pecado ou de santidade?
A pergunta continua está aí: “O que virá a ser, pois, este menino?”
(Lucas 1:66).
Evangelizemos já o homem de amanhã!

Olá irmãos, como vão?

Como serão e viverão os homens e as mulheres amanhã? A resposta tem
muito a ver com o agora. Vale a pena verificar como são e como vivem as
crianças de hoje.
Hoje, milhões de crianças desamparadas mostram um monstruoso quadro de
dor, de lágrimas, de tristeza, de fome, de exploração, de abandono, de engano,
de frustração, de miséria, de abuso sexual, de droga, de promiscuidade, de
delinquência, de crime, de analfabetismo, de violência, de suicídio, de morte e
de desesperança. Crianças perdidas!
Quantas de condição social bem elevada são mantidas o dia todo fora de
casa, e quando em casa, estão diante de um computador. Outras raramente
veem seus pais, pois ambos trabalham fora.
O que acontecerá amanhã com o menino de rua? Com o menino da vila?
Com aquele cujos pais se separaram? Com o menino do asilo? Com o menino
que está na Febem? Com as crianças que são deficientes? O que acontecerá
amanhã com os meninos e as meninas cujas famílias desapareceram, que
estão em campos de refugiados, que procuram no lixo algo para comer.
PESQUISA: COM QUE IDADE SE RECEBE A CRISTO?
pesquisa registrada no “Hand Book on Children’s Evangelism”
de Lionel Hunt, publicado pela Moody Press

Antes dos 05 anos

Dos 05 aos 15 anos

Dos 15 aos 30 anos

Meu nome é Sophia Collares.
Eu, meus pais, Evandro e Cristina,
e minhas duas irmãs, Sarah (21) e
Rebeca (13,) moramos na cidade
de Ribeirão Preto onde há 10
anos frequentamos a Primeira
igreja Batista Livre.
Este ano concluo meu curso de
licenciatura no Seminário Bíblico
Palavra da Vida em Atibaia onde
há 3 anos moro e curso Teologia
com ênfase em Educação cristã.
Após minha graduação pretendo
continuar
minha
formação
e me especializar na área de
Aconselhamento Bíblico. Por
meio de cursos percebi que amo isso e pretendo realizar como ministério futuro.
Este ano estou tendo a oportunidade de trabalhar e fazer estágio com
os jovens da Primeira igreja Batista Livre de Campinas. Participarei
todos os finais de semana das programações da igreja e pretendo
desenvolver um projeto de aconselhamento e discipulado. Este se dará
com as jovens por meio de conversas informais e formais e, sempre que
possível, desenvolverei alguns estudos especiais e voltados para elas.
Esse é um pequeno trecho da minha história, espero que possamos como igreja
nos conhecermos melhor e desenvolver um relacionamento mais próximo ao
longo deste ano. Gostaria de agradecer também a todos que disponibilizaram
e abriram suas casas para me receber.
Deus abençoe vocês,

após aos 30 anos
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As crianças são importantes para Deus. Elas têm uma alma imortal e uma
vida inteira pela frente. Elas ouvem e atendem à mensagem do Evangelho
mais prontamente do que qualquer outro grupo de pessoas.
Georg W. Truet, ao entrevistar 1.200 crentes, constatou que 96% deles
recebeu a Cristo antes dos 21 anos.
nos Estados Unidos foram entrevistado 1.417 professores de 116 igrejas e
constatou que a maioria das decisões por Cristo ocorre nas classes de crianças.
Chegamos à conclusão que só podemos ter um mundo melhor amanhã, se
evangelizarmos com mais intensidade e sabedoria as crianças de hoje.

Sophia Collares

Nas mãos de Deus, sustentada pelo Senhor.
Na noite do dia 21 de novembro de 2013 senti uma forte falta de ar. Fui
ao médico quase sem poder respirar. Devido ao sintomas, o médico achou
melhor me internar sendo necessário colocar um cateter para que pudesse
receber alta no dia seguinte. Porém, não tive melhora e os sintomas se
agravaram. Entrei imediatamente em oração pois percebi que algo estava
errado. O médico achou melhor que um clínico me avaliasse e solicitou alguns
exames. Fui, então, diagnosticada com trombose pulmonar. Segui, com
urgência, para a UTI devido a gravidade dos sintomas. Quando os médicos
vieram me explicar a a situação e o diagnóstico, entrei em desespero. As
seguintes palavras ficaram e pesaram na minha mente: “Você corre risco de
vida a qualquer momento. Há também risco para o bebê, lelé pode ser afetado
pelos exames. Pode ser prejudicado na formação, em seu crescimento. E tudo
pode acontecer a qualquer momento. Só lhe resta a fé.” Foi quando entrei em
oração no leito de UTI e entreguei a minha vida e do meu bebê nas mãos de
DEUS e, por mais que fosse difícil e o tempo todo passando várias coisas pela
minha cabeça, naquele momento já não me preocupava mais com a minha
vida mas sim com a vida da Isadora e com a minha família. Quando entrei em
oração, pedi a Deus para que fosse feito a vontade d’Ele, ainda ciente de que
as vezes a vontade de DEUS não é a nossa. Nos 20 dias que estive internada
tive o conforto principalmente da palavra do Senhor, pois cada vez que orava
e lia a Bíblia sentia que DEUS estava comigo. Tentei não passar ao meu esposo
e a minha família a minha angústia, pois sabia que se eu não mostrasse a fé
que tomava conta de mim, não iríamos conseguir passar por esse momento
tão difícil.
A espera do desfecho desse momento amargoso somente DEUS poderia
confortar nosso corações. Hoje dou graças a Deus pela completa obra que
Ele fez, não somente na minha vida, mas na vida da Isadora que nasceu no
dia 14 de fevereiro de 2014, pesando 3,615 kg e 47 cm, perfeita e com saúde.
Superou até as expectativas dos médicos, pois o que era difícil para a medicina
para o nosso DEUS não. A obra foi completa e agradeço a DEUS todos os dias
pela oportunidade de estar ao lado da minha família e, principalmente, pela
oportunidade de servi-lo verdadeiramente e poder ensinar as minhas filhas e
falar sobre Cristo aqueles que ainda não o conhecem. Creio que Deus queria
me mostrar algo através dessa situação para que eu pudesse testemunhar
a sua obra, o seu agir. Agradeço a todos os irmãos e a Igreja que estiveram
conosco em oração nesse momento. DEUS OS ABENÇOE!
Por Regiane Montedori

