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Educação Bíblica. Responsabilidade de quem?

Para toda a familia

Acampamento

Carnaval Nova Mente
1 a 4/3/2014

Nova História

Encontro de Casais

Sábado l 18 l 19h30 às 21h
Monreale Hotel Classic Campinas l Av. Aquidabã, 280 l Centro l Campinas/SP

MUTLU YILLAR (Feliz Ano novo em Turco)
Vejam notícias da Kely e Isabelly, missionárias na Turquia, apoiadas pela nossa Igreja.

“E ele morreu por todos, para que os que
vivem, não vivam mais para si mesmos,
mas para aquele que por eles morreu e
ressuscitou”. 2 Coríntios 5:15
A paz do Senhor a todos os amados irmãos. Mais uma vez, Feliz Ano novo em
Turco: Mutlu yillar. Que neste novo ano
possamos viver para aquele que por nós
morreu e ressuscitou, JESUS. Louvo ao Pai
por mais um ano que se findou e um novo
ano que se inicia. Que em 2014 possamos
juntos continuar como Igreja de Cristo a
boa obra que o Pai nos confiou. Espero
que os amados tenham tido um abençoado fim de ano, com seus amigos e familiares. Quanto a nós, passamos o dia de
Natal reunidos com os irmãos na Igreja.
Para a glória de Deus minha amiga do Irã,
Shermine, foi também e passou o Natal
conosco. Foi muito lindo. Cantaram parabéns para Jesus e disseram: Bem-vindo
Jesus, Isa hos geldin (em Turco). Na véspera de ano novo, pudemos conhecer os
pais da Shermine, que vieram do Irã para
passar o dia de ano com ela. Não pude
conversar muito com eles, pois não falam
inglês, falam somente o Farsi, mas fiquei
muito feliz por conhecê-los e já comecei a
orar por eles. Creio que o Pai tem uma
grande obra na vida deles.

Quanto ao dia de ano, passamos somente
eu e Isabely, mas estou feliz, pois sei que
nosso trabalho no Senhor não é vão. Hoje
podemos estar chorando, mas voltaremos
com nossos feixes regozijando no Senhor.
Aqui, nesta época do ano, não tem férias.
Isabely teve aula até no dia de Natal. Ela
estava muito triste por ter que ir a aula no
dia de Natal, mas o Senhor a honrou. Neste dia eles tiveram teste de leitura e pronúncia e ela tirou a nota máxima e voltou
feliz para casa. Glórias ao Pai ao Filho e ao
Espirito Santo. Seguimos com o desafio
de aprender a língua. As aulas que tenho
tido as 2afeiras com a professora particular, tem me ajudado muito. Agora que comecei a entender a língua. Ainda tenho
muito para aprender. Peço aos irmãos que
continuem orando pela questão do visto.
Estive falando com minha mãe e fiquei
sabendo que não será possível tirar nossa
cidadania Italiana. Vamos orar e pedir ao
Pai que nos abra outra porta. Amados,
termino esta carta dizendo que agradeço
a Deus pela vida de cada um de vocês que
ao longo destes anos, tão fielmente, têm
nos apoiado, ou seja, têm feito parte deste
ministério. Muito obrigada. Fiquem todos
na paz do Nosso Senhor e Salvador.
No amor do Pai, Kely e Isabely. n
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De 18/1 à 2/2 acontece a 65ª edição da Festa do Figo e a 20ª
edição da Expogoiaba de Valinhos. O evento contará com 11
atrações musicais para todos os gostos e idades.
Também terá ampla e completa praça de
alimentação, além de exposição de frutas,
apresentações culturais, feira de artesanato,
encontro de carros antigos, parque de diversões e
espaços tematizados. Além disso, dois espaços para
bandas locais e regionais. Dia 30/1 tem Diante do Trono.
3a a 6a Feira, 18 às 23h n Sábados e Domingos, 10 às 23h n 20/1: 10 às 23h
Parque Municipal Monsenhor Bruno Nardini, Valinhos/SP
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o último domingo, o Pr. Kenneth trouxe uma mensagem que preocupa a
igreja, tocando em um assunto fundamental: a formação bíblica. Sempre
me perguntam de quem é a responsabilidade do ensino bíblico e minha
resposta é “Depende de quem é o aluno!” (criança, novo convertido, adulto, líder,
etc). Tenho certeza de que a maioria dos cristãos acredita que a educação bíblica é de
responsabilidade exclusiva da igreja. Entretanto, podemos dividir essa reflexão em
duas partes. A primeira tratará da responsabilidade da família e, semana que vem, da
responsabilidade da igreja e seus desdobramentos. Podemos afirmar biblicamente
que a educação começa em casa, com a família. Como a maioria sabe, nós batistas
livres, não realizamos o batismo infantil, contudo, apresentamos as crianças à igreja
num compromisso entre os pais e Deus. Uma das perguntas que o pastor faz ao pai e
à mãe é a seguinte: “Você se compromete a ensinar esta criança nos caminhos do
Senhor?”. Embora a pergunta não se restrinja apenas ao ensino da Palavra, e que
também se refira à sua conduta e testemunho, o objetivo é lançar o desafio do
compromisso bíblico que os pais precisam ter com os filhos.
Seguem alguns versículos sobre a responsabilidade dos pais na educação dos filhos:
“Amarás a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força.
Que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as inculcarás aos
teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando em teu caminho, deitado e
de pé”. Deuteronômio 6:5-7 “Forma o jovem no início da sua carreira, e mesmo
quando for velho não se desviará dele”. Provérbios 22:6 “E vós, pais, não dei a vossos
filhos motivo de revolta contra vós, mas educai-os com correções e advertências que
se inspiram no Senhor”. Efésios 6:4
O que Moisés, Salomão e Paulo dizem em comum? Eles ratificam que a obrigação de
instruir nos caminhos do Senhor é dos pais. Logicamente, não me dirijo a pais não
cristãos, mas aos que fizeram o compromisso perante Deus e a igreja. Afinal, os pais
são responsáveis perante Deus por seus filhos, aos quais devem dar uma boa
educação cristã logo na meninice, pois assim instruídos, espera-se que continuem
até a fase adulta. Em II Timóteo 3:14, Paulo, ao orientar o jovem Timóteo, disse-lhe
para permanecer naquilo que havia aprendido desde a infância, porque as Escrituras
poderiam torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo. A melhor educação que
podemos dar aos filhos é aquela pautada na Palavra de Deus, pois é inspirada por Ele
e útil para o ensino, repreensão, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus
seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. > Pr. Marcelo Baco n

SEGURANÇA EM JESUS

NATAL NA ÍNDIA

Vocês chegaram na hora certa.
Olá queridos irmãos, graça e paz, como
vocês estão? Louvamos ao Senhor por
tudo que tem feito aqui na Índia. Estamos
vendo como Deus tem nos aproximado
dos nossos vizinhos e a obra que Ele esta
prestes a fazer. No final do mês passado
nós mudamos de apartamento e nossos
vizinhos vieram nos visitar, ver o apartamento e ofereceram ajuda. Às vezes nos
encontramos na escada e conversamos
por muito tempo, sobre muitos assuntos.
Para nós, brasileiros, isso é normal. Somos
muito sociáveis, mas eles não, ainda mais
por serem muçulmanos. Deus tem nos
dado carisma e sabedoria para conseguir
a confiança e a amizade deles. Dia 16/12
fizemos uma comemoração de Natal especial e convidamos muitas pessoas da
vizinhança e esta família veio. Eles chegaram um pouco atrasados, todas as crianças já tinham feito suas apresentações de
dança e música, mas eles chegaram especialmente para a mensagem do pastor da
igreja das crianças. Ficamos muito felizes
com a presença deles e mais ainda depois
que eles disseram que gostaram de ter
vindo e participado conosco da festa.
Uma das mulheres que estava com eles
até deu bolo na boca da Bruna (eles cos-

tumam fazer isso como forma de agradecer e mostrar o quão felizes estão). Foi
uma festa linda para o Senhor Jesus! Estávamos no total de 40 pessoas, celebrando
o nascimento do Redentor. Cremos que
não foi apenas uma festa, mas uma declaração que o Senhor Jesus é o Deus deste bairro, desta cidade e desta nação!
Meus queridos irmãos, muito obrigado
por sustentar esta obra aqui, é por causa
das suas orações e contribuições que estamos alcançando este povo que nem sequer sabe quem é Jesus. Dezembro aqui é
um mês comum, sem nenhuma celebração ou menção do nome Jesus. Algumas
igrejas fazem algumas coisas, mas ainda é
pouco. A obra aqui é trabalhosa e requer
muita oração e paciência. Sabemos que
nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades.
Continue orando conosco, para que Deus
nos direcione ao lugar certo no momento
certo. Mais uma vez, muito obrigado a
todos que se lembram de nós, que nos
escrevem, oram por nós e contribuem
para que esta obra seja feita. Um grande
abraço com muita saudade.
Jacson e Bruna, Igr. Batista Livre São José.
Mais fotos em www.batistalivre.org.br n

Quando servimos a Deus, só a nossa presença faz toda a diferença onde estamos.
No dia 25/12 achamos uma carta jogada no pátio do orfanato que dizia o seguinte:
“Meu nome é xxxx, moro neste bairro. Eu sou hindu, mas acredito em Jesus e
também amo celebrar o Natal. Sendo hindu não tenho oportunidade de celebrar.
Eu desejo a vocês uma boa celebração. Feliz Natal.” Quando vivemos em nossas
vidas a vontade de Deus,
só pela nossa presença em
certos lugares, faz muita
diferença. Precisamos
marcar este mundo com a
nossa presença, nos levantar como corpo de Cristo,
deixando de lado as diferenças e mostrar para este
mundo qual é o caminho, a
verdade e a vida.

“As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me
seguem; eu lhes dou a vida eterna, e nunca perecerão; e ninguém as
arrebatará da minha mão.” João 10:27-28
As ovelhas de Jesus o seguem porque conhecem a sua voz e confiam no seu
cuidado e poder. Elas se sentem seguras e o seguem sem ansiedade porque
sabem que Ele pagou o elevado preço do seu próprio sangue na cruz para
poder comprá-las para o seu aprisco. Em 1936, morávamos em Para Inglesa,
em São Paulo, então um lugar descampado. Em frente à nossa casa havia um
pasto e lá no fundo passava um riacho. Todos os dias, bem cedo, ouvia-se um
pastor napolitano cantando suas canções, descendo ao vale, seguido pelas
suas ovelhas. Quando ele parava, as ovelhas se punham a pastar. Em seguida,
ele começava de novo a cantar e descia até o riacho, onde as ovelhas se
abeberavam. À tardinha, ele subia do vale e as ovelhas o seguiam. Ele se
colocava no portão do aprisco e contava as ovelhas. Quando todas entravam,
ele fechava o portão e passava a cuidar delas. Elas pareciam sentir-se seguras
pela presença do pastor. Você pode confiar de coração em Jesus e seguir sua
voz. Não há ninguém como Jesus, no céu e na terra, tão amoroso e com tanto
poder para cuidar de você. Extraído do livro Alto Refúgio, João Falcão
Sobrinho, Editora AD Santos n

SORRIA!
VOCÊ ESTÁ AJUDANDO.
Na próxima vez que precisar de um remédio,
passe na Droga Raia, e aproveite para ajudar
uma lindo projeto Social. Comprando a Revista Sorria, você, além de ler maravilhosas
matérias, artigos e notícias sobre coisas boas,
estará contribuindo financeiramente com
projetos sociais super importantes. Os R$
3,50 que você paga pela revista se convertem
em doações ao GRAACC e ao Instituto Ayrton Senna, e ajudam a combater o câncer infantil e a melhorar a educação no Brasil.
Desde que o projeto teve início, em 2008, foram 5 anos de trabalho, com mais
de 5 milhões de revistas vendidas e mais de R$ 10 milhões arrecadados e doados. Lindo, não é? Graças a esta contribuição, o GRAAC inaugurou no dia 7 de
novembro de 2013 um novo hospital, um prédio de nove andares, com 4mil m2
de área e modernos equipamentos e estrutura para o atendimento e tratamento de câncer infantil. E então, não é uma ótima razão para ajudar? n

Rede de Oração l Nesta Semana Ore por...
NOSSA MISSÃO
Amar a Deus e as pessoas,
fazendo discípulos de Cristo
que vivam para Ele e que
gerem novos discípulos.

FÉRIAS, COM SAÚDE!
Curtir o sol, o verão e descansar depois de um ano
intenso de trabalho é algo que todos nós merecemos
e, para aproveitar esta época tão gostosa do ano,
nunca é demais lembrar dos cuidados com a nossa
saúde. Você sabia que o câncer de pele é o câncer
mais frequente no Brasil, chegando a 25% dos casos de
tumores malignos registrados no país? E o grande vilão
dessa história é o sol! O sol pode trazer danos à nossa pele (o
maior orgão do nosso corpo) e à nossa saúde e, por isso, é sempre bom reforçar
alguns cuidados que que muitos de nós já conhecemos mas, na prática, nem
sempre aplicamos.
n PROTETOR SOLAR > Quanto mais clara for a pele, mais atenção deve ser dada a
esse companheiro inseparável na hora da piscina ou praia. Aplique-o de maneira
uniforme em todas as áreas expostas ao sol e reaplique sempre que entrar na água
ou praticar atividade física. Lembre-se: não importa o fator de proteção do filtro
solar, mas sim com qual frequência ele é reaplicado (o ideal é a cada 2 horas). Os
protetores com fator 15 são os que apresentam melhor relação custo-benefício.
n ROUPAS E ACESSÓRIOS > Bonés e chapéus, além de artigos de moda, são
excelentes protetores da pele, principalmente das regiões mais sensíveis à radiação
solar como couro cabeludo, nariz, orelhas e lábios. Abuse deles.
n HORÁRIOS DE EXPOSIÇÃO > A radiação solar, principalmente entre 10 e 15h, é
intensa. Evite a exposição direta ao sol nesse período ou utilize os itens citados e, se
possível, abrigue-se na sombra.
n QUEIMADURA SOLAR > As queimaduras provocadas pelo sol podem ser
tratadas com água fria, na hora do banho, e cremes hidratantes com substâncias
que produzem sensação de frescor como calamina, mentol, azulento e aloé vera. n

Ana Paula Fortunato, saúde; Armelinda e Maria Vinagre; Manoel e Terezinha; Francisco de Salles e Maria Emília; Rosalvo
e Isabel; Neusa e Erivan; Regiane Montedori, saúde; Fernando
Miguel, emprego; Missionários Kely e Isabely, na Turquia e
Jacson e Bruna, na Índia. Junte-se a nós em oração.
Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação,
perseverai na oração. Romanos 12:12

AniversariantesdaSemana
Naiara Magalhães l 12 l Domingo
Talita Gonçalves Marque s Loureiro l 16 l 5a Feira
a
n Sandra e Gláucio Marchi, Casamento l 14 l 3 Feira
n
n

Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos
corações sábios. Salmos 90:12

JOVENS

Fala galeraaaa!! Já estão com
saudades de aprender e louvar à Deus?!
Eu tb!! Voltaremos com o Encontro de Jovens no próximo sábado, 18, às 19h30
em ponto. Não se atrasem pq cada minuto é importante e esse será nosso primeiro
Culto do ano! Teremos uma programação muito especial, então contamos com a
presença de todos vocês! Chamem seus amigos, chamem os namorados, os
primos, chamem todos para ouvir a Palavra que Deus trará pra nós! Também
teremos um churrasco após o culto para começar o ano bem unido e bem
alimentado. Venham preparados para pagar o churras que está quase de graça, por
R$10,00. Quem não tiver condições, a gente dá um jeito. O mais importante é
participar! =]

