
BATISTA LIVRE
Resgatados para resgatar

Igreja

O mês de dezembro foi marcado por reflexões a respeito do 
tempo. Aprendemos sobre a relação de Deus com o tempo, 
ou seja, vimos que Ele é o criador do tempo e existe antes 

dele, ou seja, não se limita ao tempo. Além disso, vimos que o Criador 
conduz todas as coisas e que num momento oportuno da existência 
humana enviou seu Filho Jesus para invadir o tempo. Ele se despiu 
de sua glória e de sua condição de Deus para se fazer homem e 
morrer por nós, mostrando todo o seu amor. Por fim, vimos que 
Deus um dia encerrará o tempo e cumprirá a promessa de conceder 
a eternidade em sua presença para todos que se decidiram por Ele.

Num segundo momento, estudamos a situação do homem 
diante do tempo. Vimos que ele está limitado ao tempo, ou 
seja, o seu corpo se corrompe com os dias e o fim de todos é a 
morte. A morte é, segundo a palavra de Deus, o último inimigo 
a ser vencido, ela é consequência do pecado que está arraigado 
à nossa natureza. Ou seja, você não pode viver como se a vida 
nunca fosse terminar. Por isso, é necessário que o homem organize 
sua vida, seu tempo e suas prioridades. A vida com Deus, o Pai 
Eterno, Criador de tempo, é essencial. Ele deve ocupar o primeiro 
lugar em sua lista de valores e, além disso, seus ensinos devem 
influenciar todas as suas decisões. Ele deve conduzir sua família, 
que é sua prioridade número um (depois de Deus). Ele deve 
nortear suas decisões profissionais. Ele deve conduzir sua missão 
e seu chamado. Ele deve direcionar sua mente e suas ações para 
que você seja um instrumentos de graça e compaixão aos outros.

O tempo chegou! É tempo de você se decidir pelo Senhor! 
É tempo de perdoar aqueles que te ofenderam ou que te odeiam. É 
tempo de pedir perdão aos que você ofendeu. É tempo de decidir 
seguir os passos de                       Deus, seguir o seu exemplo de vida e 
amor. Um dia, o nosso Pai enviou se Filho como prova de amor. Você 
precisa aceitar sua oferta e viver para Ele. Se Jesus deu sua vida por nós, 
você precisa dar a sua vida a Ele, pois um dia, Ele voltará para buscar 
aqueles que são seus. Não perca tempo, decida-se hoje pelo Senhor!

Lucas Limas 

Nosso Propósito: ajudar pessoas a exoperimentarem uma vida plena e abundante com Jesus
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o tempo chegou!

"Porque diz: Ouvi-te em tempo 
aceitável e socorri-te no dia da 
salvação: eis aqui agora o tempo 
aceitável, eis aqui agora o dia da 
salvação." II Corintios 6:2

Deus amou tanto o munDo que 
Deu seu Filho, seu único Filho,pela 
seguinte razão: para que ninguém 

precise ser conDenaDo; para que toDos, 
crenDo nele, possam ter viDa plena e eterna.

João
3.16
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Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro: que eu possa viver na
casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bon-

dade do Senhor, e buscar a sua orientação no seu templo. Salmos 27:4

Saúde: Mirela, prima da Flávia e do Rafa,
irmã da Marlene e Pr. Nílvio. Missionária Kely e Isabely, 
na Turquia. Pelos ministérios, planos e projetos de2014. 
Pelas crianças, famílias e direção da ABESE. Pelo Ir.Manoel e 
Terezinha, saúde. Pelos casais que tem enfrentado lutas. Pelo 
Acampamento da Família. Junte-se a nós em oração.

Rede de Oração l Nesta Semana Ore por...

•	 Nathalia Moreira de Lima Pastre   | 22, Domingo
•	 Giuka e Pr. Walter Almeida Silva |, casamento – 23, 2ª feira
•	 Nancy Gorete Caló Ferreira l 26, 5ª feira

aniversariantesdaSemana

Por que veio Jesus?
“E o verbo se fez carne, e habitou entre 
nós, cheio de graça e de verdade; e 
vimos a sua glória, como a glória, do 
unigênito Pai”. João 1:14

Cristo veio à terra para dar ao ser 
humano uma nova e completa revelação 
de Deus. Ele ensinou que Deus nos ama, 
que não precisamos ter medo de Deus, 
mas devemos amá-lo, que Deus supre 
nossas necessidades e preenche, na 
doação do seu Espírito, o vazio que cada 
ser humano leva dentro de si. Em sua 
permanência na terra, Cristo expulsou 
demônios que aprisionavam a muitos, 
alimentou famintos, curou cegos, 
surdos, paralíticos. Respondeu, com 
sua vida e ensino, às mais profundas 
indagações do espírito humano sobre o 
que é a verdade, sobre a paz e a justiça, 

libertou os cativos do pecado e abriu 
um vivo e novo caminho para Deus. Em 
tudo isso, Jesus demonstrou que Deus 
se importa com a humanidade, Deus 
se importa com você e com sua família 
e ele quer que você tenha vida e vida 
em plenitude de valor e significado. 
No momento em que você se prepara 
para celebrar o Natal, é bom lembrar 
que o significado do Natal é a vinda 
do Filho de Deus à terra para revelar, 
em sua plenitude, o grande amor de 
Deus. Curta todas as bênçãos do Natal 
com sua família sem se esquecer do 
essencial: Jesus Cristo.

extraído do Livro alto refúgio, João 
Falcão Sobrinho, editora ad Santos.

tender natalino Fácil
Ingredientes: 1 tender redondo; 
4 colheres de sopa de mel; 4 
colheres de sopa de mostarda; 
1 saquinho de cravos; Rodelas 
de abacaxi para enfeitar; Cerejas 
para enfeitar; Uvas para enfeitar. 
modo de preparo: Prepare uma 
misturinha com a mostarda e o 
mel e mexa bem. Reserve. Faça 
cortes quadriculares no tender. 
Espete cravos nas junções. 
Lambuze-o com esta mistura 

de mostarda e mel e leve ao 
forno até que fique douradinho. 
Enfeite a travesse com rodelas 
de abacaxi, uvas e cerejas.

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



 Na terça (17.12) foi entregue na ABESE tudo que a igreja 
arrecadou com a campanha social.

È plenamente satisfatório todo empenho realizado aqui,  mesmo 
em tempos de individualidade, vivenciar a mobilização da igreja 
é maravilhoso é ter aquela sensação e alegria de saber que Deus 
está agindo, indiferente do que foi arrecado, mas sim do amor 
que foi “disponibilizado”  para essas crianças e adolescentes.

É isso, devemos continuamente dISponIBILIzar o amor, o 
mesmo amor que nos foi doado, por intermédio de Cristo, amar 
sem condição, sem barreira.

Parabéns Batista Livre

Durante muitos anos, somente os 
homens escreviam hinos, mas, pouco a 
pouco, as mulheres também começaram a 
usar o seu talento poético e, hoje, temos 
muitos hinos escritos por mulheres consa-
gradas a Deus e ao Seu trabalho. Mas, um 
dos mais conhecidos em todo o mundo 
foi o hino escrito por Sarah Flower Adams 
(1805-1848). Trata-se do hino “mais perto 
Quero estar, meu deus de ti”. Foi no ano 
de 1841 que esta senhora, que estudava 
muito a Bíblia, ficou tão impressionada 
com a história relatada no livro de Gênesis 
(capítulo 28) sobre a visão de Jacó, em 
Betel, e a escada que alcançava o céu, e 
os anjos que subiam e desciam por ela, 
que, inspirada naquela passagem bíblica, 
resolveu escrever este hino que mais tarde 
se tornou universalmente conhecido. Dizem 
que, quando os visitantes cristãos visitam a 
Palestina, em chegando a este lugar, Betel 
(hoje Bira, um território da Jordânia), param 
e cantam este hino, evocando os acontec-
imentos impressionantes experimentados 
por Jacó. As palavras deste hino tem sido 
um grande auxilio e um grande conforto 
para muitos crentes em tempos de dificul-
dades. 

É impossível esquecermos o terrível 
desastre com o grande transatlântico 
“TITANIC” nos primeiros anos deste século. 
Era a sua viagem inaugural; grandes per-

sonagens viajavam nele; viajava, também, 
um grupo de peregrinos, crentes da Europa 
que demandavam a nova terra (EUA). Mais 
de mil vidas se perderam naquela ocasião. 
E contam que, quando o grande navio 
estava soçobrando, tinha-se a impressão 
de que ia haver um pânico geral; porém, 
a orquestra de bordo começou a tocar o 
hino “Mais Perto Quero Estar, Meu Deus 
de Ti” e, imediatamente, foi presenciado 
um espetáculo comovedor: os crentes e 
outros tripulantes, dando as mãos uns aos 
outros, começaram a cantar também o hino 
à medida que o navio ia afundando-se! A 
música deste hino foi feita pelo conhecido 
compositor sacro Lowell Mason, autor de 
inúmeras outras músicas e que se tornou 
famoso pelos seus excelentes trabalhos. 
Durante a sua vida teve muitos cargos de 
importância e foi o fundador da Academia 
de Música de Boston.

Mais Perto Quero Estar 
Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, 
Inda que seja a dor, que me una a Ti.
Eis meu constante orar, mais perto quero estar, 
Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti.
Andando triste aqui, na solidão, 
Paz e descanso a mim teus braços dão.
Minh'alma cantará a Ti, Senhor, 
Cheia de gratidão, por Teu amor.

Sábado, dia 14, foi dia de festa. Seis alunos da Escola Teológica 
Batista Livre (ETBL) alcançaram os seus objetivos, terminaram os 
seus cursos de estudo e foram coroados com os seus Certificados 
de Conclusão e Diplomas na Cerimônia de Formatura. Os formados 
são: Jussara Marinho, Curso de Ministério Infantil, 1a Igreja Batista 
Livre; Nancy Gorete Ferreira, Curso de Ministério Infantil, 1a Igreja 
Batista Livre; André Luis Rodrigues, Curso Médio de Teologia, Igreja 
Presbiteriana Renovada; Hattus de Almeida, Bacharel em Teologia, 
1a Igreja Batista Livre (servindo a Igreja Batista Livre do Marincek, 
Ribeirão Preto); Clóvis Leandro, Bacharel em Teologia, Igreja Batista 
do Livre Arbítrio do Jardim América; Natanael Rodrigues, Bacharel 
em Teologia, Igreja Batista do Livre Arbítrio do Jardim América. 

Quatro igrejas participaram da cerimônia. O paraninfo, Pr. Kenneth, 
trouxe a mensagem, Hattus foi o orador da turma, Leandro liderou o 
juramento, o coral da nossa igreja cantou e um quarteto apresentou 
música especial. Tivemos uma confraternização depois do culto. 
Estendemos os nossos agradecimentos a todos desta igreja que 
ajudaram na preparação e execução da cerimônia e da confraternização.

No domingo passado, o culto foi de grande festa. Desceram as 
águas do batismo os queridos irmãos Felipe Camargo e Célia Regina 
Gomes. Com este ato simbólico, de morte e renascimento em suas vidas 
espirituais, eles afirmaram sua decisão em aceitar, seguir e viver com 
Cristo. Que eles tenham maravilhosas experiências em sua vida cristã 
com o Mestre. Que eles recebam o nosso carinho e amor. Parabéns 
Felipe e Célia.

ETBL forma e certifica novos graduados

Batismo

ACONTECEU

Mais Perto Quero Estar
Letra: Sarah Fuller Flower Adams (1805-1848) 
Título Original: Nearer, My God to Thee
Música: Lowell Mason (1792-1872)
Texto Bíblico: Perto está o Senhor de todos os que o invocam,
de todos os que o invocam em verdade. (Salmo 145:18)

42 Cestas BásiCas

3 Cestas Natal
1 televisão

37 Famílias assistidas, 
200 Familiares

1.200 Kg 
alimeNtos 
Coletados 

(Não-pereCíveis)

partiCipaNtes Na 
CampaNha – toda a 
igreja Batista livre,
mais 50 voluNtários

45 Kits 
preseNtes

45 CriaNças ateNdidas

Infografico  da Campanha 

aBeSeE n t i d a d e
benificiada


