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Nosso Propósito: ajudar pessoas a experimentarem uma vida plena e abundante com Jesus.
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O Dia de Ação de Graças (conhecido em
inglês como Thanksgiving Day) é um feriado celebrado nos Estados Unidos e Canadá. Nos Estados Unidos é celebrado na
quarta quinta-feira de Novembro, e no
Canadá, na segunda segunda-feira de
outubro. Como o próprio nome diz, o Dia
de Ação de Graças é um dia onde as
pessoas se juntam para demonstrarem a
sua gratidão a Deus e outras pessoas pelas bênçãos e coisas boas recebidas durante o ano. Este é um dos feriados mais
importantes e festejados nos Estados Unidos e Canadá, juntamente com o Natal e
Passagem de Ano.
O Dia de Ação de Graças é um feriado familiar, onde é normal familiares fazerem
longas viagens para estarem reunidos.
Outra grande tradição deste feriado é a
comida. As famílias celebram este dia com
muita fartura gastronômica, onde tipicamente se come peru (por isso também é
conhecido como Turkey Day, Dia do Peru), batata-doce, purê de batata, torta de
abóbora, torta de maçã, torta de nozes,
entre muitas outras coisas.
Origem do Dia de Ação de Graças
O primeiro Dia de Ação de Graças foi celebrado em 1620 em Plymouth, Massachusetts, pelos peregrinos fundadores da
vila. Depois das colheitas terem sido gravemente prejudicadas pelo inverno rigoroso, os colonos tiveram uma boa colheita
de milho no verão seguinte, em 1621. Para marcar e celebrar a ocasião depois de
sucessivos anos complicados a nível de
agricultura, o governador da vila resolveu
organizar uma festa no outono de 1621.
Nessa festa participaram cerca de 90 ín-

dios e foram comidos patos, perus, peixes
e milho. A partir desse ano, na Nova Inglaterra, em cada outono era organizada
uma festa de gratidão a Deus, por causa
das boas colheitas. Em 1863, Abraham
Lincoln anunciou que a quarta quintafeira de Novembro seria conhecida como
o Dia Nacional de Ação de Graças.
Curiosidades sobre o Thanksgiving
Existe uma cerimônia no Dia de Ação de
Graças, onde o Presidente americano em
exercício perdoa dois perus (um oficial e
um reserva), salvando assim os animais do
mesmo destino dos outros 46 milhões de
perus - a estimativa de perus que são consumidos durante o feriado. O Dia de Ação
de Graças é também muito conhecido por
grandes desfiles. O mais conhecido desfile
de todos é o da Macy's em Nova Iorque,
onde participam centenas de figuras midiáticas e personagens do mundo infantil e
da fantasia como Mickey, Homem Aranha, entre outros. No Dia de Ação de Graças também é disputado um jogo de futebol americano, um dos esportes mais
apreciados nos Estados Unidos. A sextafeira depois do dia de Ação de Graças é
conhecida como Black Friday (sexta-feira
negra em português). Nesse dia, várias
lojas fazem promoções surpreendentes, e
por esse motivo, as lojas ficam superlotadas, de tal forma que todos os anos, há
sempre casos de confrontos entre clientes
que lutam tentando obter os mesmos
produtos, ou pessoas que passam mal por
estarem nesse tipo de condições adversas. Temos milhões de razões para agradecer a Deus. E então, por quais você irá
agradecê-lo? Seja grato! n

“Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus
em Cristo Jesus para convosco”. 1 Tessalonicenses 5:18
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Bazar de Natal
O Natal está chegando e todo mundo faz a sua listinha de presentes. 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). Boas compras, bate-papo, amizade
e muito mais. Não perca! Dia 7/12, das 14h30 às 17h30. Maiores informações
com Claudinha, Andrea e Viviane. n

14h30 às 17h30

Sábado
7/12

Moda l Acessórios l Cosméticos
Artesanatos l Alimentação

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
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o olharmos para a história da humanidade, não encontraremos uma história mais conhecida, mais fantástica, mais encantadora e, ao mesmo tempo,
mais controversa que a história da cruz. A mensagem que dela extraímos é
algo que tem deixado muita gente com a pulga atrás da orelha. Como poderia um rei
de verdade passar pelo que Jesus passou? Como pode um rei de poder abrir mão de
todos os benefícios que a função reserva aos que a ocupam? O apóstolo Paulo em
sua primeira carta aos cristãos de Corinto, no capítulo primeiro, diz que muita gente
achava a mensagem da cruz era loucura. Os religiosos judeus, e os gregos, amantes
da sabedoria, achavam esta mensagem ilógica, absurda, louca e escandalosa.
Mas faço uma pergunta pra você: Você não está cansado do mesmo? Não está
cansado dos sistemas de governo que anunciam igualdade, mas reservam a boa
parte apenas para os seus líderes? Você não está cansado de políticos que quase não
trabalham e ganham rios de dinheiro às nossas custas? Você não está cansado de
Fidéis, Chaves, Inácios, Cardosos e toda essa estrutura viciada em poder? Você não
está cansado de reis assentados em tronos de ouro, líderes religiosos que falam de
humildade, mas não deixam as riquezas de seus palácios? Ou será que estamos cansados de não termos a nossa porção nessa riqueza toda?
A mensagem da cruz é loucura porque apresenta o rei que caminha entre os pobres,
desprezados, marginalizado e pecadores, pronto a renovar a esperança e dar significado à vida de todos que o buscam com sinceridade de coração. Na verdade, crer na
loucura da pregação é exatamente o que nos torna diferentes. E crer leva ao envolvimento, leva a uma vida desconectada das estruturas de pecado, contaminadas pela
sede de dinheiro, poder, fama e imoralidade. A cruz nos apresenta o maior de todos
os mestres, o próprio Deus que se fez homem, que em submissão, cumpriu um chamado fantástico. Substituiu pecadores no cumprimento de suas penas, e serviu com
humildade enquanto muita gente ainda se acha no direito de serem servidos.
A pergunta que faço para mim e para você é: queremos continuar seguindo o fluxo
doentio de pessoas em busca de uma satisfação pelo poder? Ou queremos um líder
que nos guie a uma jornada de humildade e serviço aos nossos semelhantes. Na primeira opção, alguns poucos até alcançarão certo grau de satisfação. Na segunda opção temos a garantia de que encontraremos uma paz. Temos a certeza de que, em
seu tempo, colheremos frutos incríveis, independentemente de nossa posição social,
e de nossa capacidade intelectual. A revolução da cruz transforma pecadores em
novas pessoas e dá vida eterna a todos os que buscam, em Cristo, uma saída para
suas vidas. Escolha hoje: a loucura da cruz ou a sabedoria deste mundo.
Eu escolho a cruz! l Pr. Lucas Lima n
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NOSSA MISSÃO
Amar a Deus e as pessoas,
fazendo discípulos de Cristo
que vivam para Ele e que
gerem novos discípulos.

Vida

CONVITE
O corpo docente, dicente e
direção da Escola Teológica
Batista Livre tem o prazer
de convidá-lo para a
Cerimônia de Conclusão de
Curso e Formatura dos
alunos da ETBL. Será uma
grande honra e alegria
contar com a sua ilustre
presença nesta ocasião.

1n Antes de começar o estudo da
Bíblia reserve duas coisas muito importantes: tempo e lugar. Reserve
uma hora especial do seu dia. O ideal
é que seja a primeira hora, antes de
começar suas atividades normais.
Procure também um lugar silencioso
onde você tenha condições de assimilar a Palavra de Deus.
2n Antes de ler, faça uma oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo
sobre aquilo que irá ler. Ore para que
Ele seja o Seu instrutor e que lhe dê
perseverança na leitura. Lembre-se
sempre que a Bíblia é o único livro
cujo Autor está sempre presente,
quando se o lê.
3n Não leia com pressa, mas faça-o
com atenção. O objetivo não é apenas terminar a leitura programada,
mas entender aquilo que está escrito.
Se não entender, releia o texto escolhido.
4n Use um caderno para registrar
ideias, reflexões e comentários pessoais, ou algo para sublinhar na própria Bíblia.
5n Procure entender o contexto daquilo que está lendo. Para ajudar no
entendimento da Bíblia procure respostas para questões simples, tais como: Quem está falando? A quem? Por
quê? Quando e onde tudo isto ocorreu? E, finalmente, esse texto pode
ser aplicado à minha vida?
6n Observe que tipo de texto você
está estudando. É uma história? É
uma parábola? É uma poesia? Se o
texto estiver falando de uma doutrina
específica, como por exemplo, a se-

gunda vinda de Jesus, procure estudar outros textos que falem a respeito
dessa mesma doutrina.
7n Busque esclarecer os textos difíceis pelos paralelos mais fáceis. Por
exemplo, compare o que Mateus escreveu com os outros evangelhos.
Isso facilita a compreensão do todo.
8n Existem várias ferramentas que
podem auxiliar na leitura, entre eles,
um dicionário bíblico e uma concordância bíblica. O primeiro auxiliará na
compreensão de certas palavras desconhecidas e seus significados. A
concordância trará alfabeticamente,
por assuntos, todos os versos bíblicos
que contenham uma determinada
palavra.
9n Adote um método sistemático de
leitura (Lucas 24:27; Isaías 28:10). Isso
pode ser feito de algumas formas:
Ano Bíblico l Consiste em ler toda a
Bíblia durante o ano, seguindo a regra de ler 3 capítulos durante o dia e 5
nos finais de semana.
Estudo dos livros l Escolha algum livro da Bíblia e procure estudá-lo a
fundo. Descubra o seu autor, a quem
foi dirigido, as circunstâncias sob as
quais foi escrito, seu propósito e os
seus ensinos principais.
Método biográfico l Escolha personagens bíblicos de seu interesse e estude as passagens bíblicas relacionadas. Procure aplicar as lições espirituais para a sua vida.
Estudo de temas l Consiste em escolher e seguir um tema através das Escrituras, como por exemplos: Batismo, Segunda Vinda de Cristo, Graça,
Santuário, Morte etc.
Memorização l Procure decorar alguns versículos ou
capítulos importantes. O
crisão deve possuir, bem ordenadas em sua memória,
passagens que trarão conforto, esperança e lhe serão
uteis nos momentos de
provação.

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

Dicas para Estudo da Bíblia

Certa vez, fui visitar um adolescente que sofrera uma cirurgia com a implantação de
dois pinos de aço em cada perna. Sabendo que adolescente gosta de ficção, perguntei: “Já pensou se em vez de quatro parafusos, os médicos implantassem nas
suas pernas quatro chips para que você só andasse em caminhos programados?”
Nós não temos chips nas pernas para andarmos só em caminhos programados,
nem na língua, para só falarmos o que está gravado em um programa, completei,
mas carregamos uma interface plantada no peito, o coração, que a Bíblia toma como centro das nossas emoções, de onde partem todas as nossas decisões. Se o nosso coração está conectado ao Espírito Santo, nossos pés só andarão nos caminhos
de Deus, nossa boca só dirá aquilo que abençoe, nossas mãos farão somente aquilo
que Deus aprova. Não há ícone de atalho. Sua paz interior depende de você proteger o seu coração do vírus do pecado pela oração constante e pela sistemática leitura da Palavra de Deus. Deus quer dirigir sua vida na terra porque ele quer que você
jamais tenha a sua felicidade travada e possa funcionar para a Sua glória. “Guarda
com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida”.
Provérbios 4:23 l Do livro Alto Refúgio, Pr. João Falcão Sobrinho, AD Santos.

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

“Pregue sempre o Evangelho.
Se necessário, use palavras!”
São Francisco de Assis

Sábado

18h
Primeira Igreja Batista
Livre de Campinas

Formandos dos Cursos
Bacharelado em Teologia
n Curso Médio em Teologia
n Ministério Infantil
n

“Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do
ministério, para edificação do corpo de Cristo”. Efésios 4:12

Reforço Escolar para Crianças, Jovens e Adultos

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.

Deus nos dá muitas oportunidades para Serví-lo. Na igreja, podemos nos envolver
em várias atividades, iniciativas. Às vezes, lideramos projetos e ações. No trabalho
ou em outras situações, também podemos ter oportunidades de liderar e servir.
Estar pronto, preparado, afiado, treinado, motivado faz toda a diferença. Você está
se desenvolvendo como líder? Está aprimorando os seus conhecimentos, as suas
habilidades? No próximo fim de semana, aqui em Campinas, acontecerá um Evento
de Liderança de alto nível, o The Global Leadership Summit. Vários líderes de
destaque tratarão do tema. Inspiração, desafio, conhecimento, motivação. Você
não pode perder. Faça a sua inscrição e invista em seu desenvolvimento pessoal.
Lidere onde você estiver, com ousadia, criatividade, inteligência e mais resultados.

Experts em liderança compartilharão o seu conhecimento com você. Não perca!

14/12

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

Lidere onde estiver!

Bill Hybels n Colin Powell n Patrick Lencioni n Henry Cloud
Andy Stanley n Max Burnet n Bob Goff n William Douglas

Celebrar.

CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA l Agende-se e Participe
No dia 1/12, Domingo, será realizada a última reunião de Assembleia 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

NossaAgenda
Encontro Estudo&Adoração l Domingo, 18h30 às 20h30
n 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
*Na Igreja tem Pequeno Grupo na 4aFeira às 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

