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Casamento: Ideia de Deus. Família: Projeto de Deus.
Em 2014, todo terceiro sábado do mês,
os casais da Igreja já tem encontro marcado. É o Experiências, reunião para
casais e adultos não casados, que tratará por meio de fóruns e palestras temas
sobre casamento e família. Neste último
sábado, 18/1, aconteceu o primeiro Encontro do ano, no Monreale Hotel. O tema foi “Casamento com Deus (ou
sem...)”. Vinte casais estiveram presentes, 8 casais visitantes. Casal Amigo do
Mês, homenagem aos casais aniversariantes, Foi assim que eu te conheci,
momento musical romântico e muito
mais. Ouvimos as experiências do Pr.
Paulo Cesar Medeiros, o convidado especial da noite, que nos apresentou o
seu testemunho de vida. Nascido e consagrado ao candoblé, ele encontrou Jesus trabalhando como técnico de som
em uma rádio, tornou-se pastor e foi
missionário no Nordeste. Teve dois casamentos, um sem Jesus, contraído ain-

da quando estava no Candoblé. Mesmo
com dificuldades no casamento, com
crises pelas diferenças espirituais, procurou manter-se casado mas terminou
se separando. Foi acometido de câncer,
foi desligado de sua igreja, ficou sem
trabalho, ministério, doente e separado.
Foi então que Jesus lhe apareceu, na
pessoa de um mendigo de rua, o reanimou e disse que ele estava sendo restaurado. Foi curado do câncer, ganhou
novo trabalho e um ano depois estava
novamente casado, com a Regina, uma
mulher também temente a Deus. Faz 15
anos que estão unidos, curtindo a vida
juntos. Além dos encontros mensais
acontecerão também eventos especiais
como o Picnic na Fazenda, o Casar na
Roça e a Festa da Família. Fique ligado
na agenda. No próximo Encontro teremos a presença do Luiz Lauro, radialista,
que também nos contará as suas experiências e o seu testemunho de vida. n

Retiro de Casais 2014
Aliança Eterna
Fiz uma aliança com o meu escolhido... Salmos 89:3

DOMINGOS -18h30

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

Educação Bíblica: responsabilidade de quem? Parte 2

26/01 - Uma Nova Visão
02/02 - A Cruz e a Coroa
09/02 - Decisões Difíceis
16/02 - Aprendendo com as Lutas
23/02 - Investimento a Longo Prazo
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de Deus.

3 a 6/Fev.
19 às 22h.

17 a 19/outubro n Palace Hotel n Poços de Caldas/MG
É necessário polir para renovar o brilho.
O Retiro de Casais deste ano já está agendado e planejado. Será de 17 a 19 de
outubro, no clássico e elegante Palace Hotel, na linda e agradável cidade de Poços
de Caldas, no sul de Minas Gerais. Serão 3 dias especiais para o casal curtir e namorar, passear e se divertir, fazer compras e descansar, para conhecer outros casais
e fazer amigos. A gastronomia e o
lazer do Palace Hotel são destaques a
parte. As palestras e os momentos de
reunião serão de integração, de comunhão, de crescimento e edificação
para o seu casamento. Uma oportunidade única de renovar e fortalecer a
aliança com o seu cônjuge. Faça o
quanto antes a sua inscrição com
Amarildo e Elaine, Walter e Ana Rita
ou casais@batistalivre.org.br. n
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Porque o Senhor dá a sabedoria; da sua boca é que vem o
conhecimento e o entendimento. Provérbios 2:6
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STRANHO É QUE, QUANTO MENOS A BÍBLIA É LIDA, MAIS ELA É TRADUZIDA. Essa frase infelizmente nos faz refletir em algo muito comum no
meio cristão. Hoje, se você adentrar uma livraria cristã, tenho certeza que
encontrará uma gama de Bíblias de diversos tipos: estudos, mulher que ora, obreiro, apologética, etc. Além dessas Bíblias direcionadas, também encontramos variadas traduções que em alguns casos facilitam o entendimento. Entretanto, apesar
da facilidade de aquisição, está difícil encontrar pessoas dispostas a estudá-la de
forma correta e constante. O declínio do ensino bíblico esta evidente, algumas igrejas, inclusive, já não possuem quórum suficiente para manter uma escola bíblica.
O que C. S Lewis disse décadas atrás, começa a fazer muito sentido mas não é motivo para desanimarmos. Tempos difíceis sempre existirão, o que nos conforta e
nos desafia são aqueles que ainda têm interesse. A Bíblia é bem clara quanto ao
ensino ser obrigação da igreja. Mateus 28:19-20 nos diz: “Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito
Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis
que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.” Em
suas últimas instruções no livro de Mateus, Jesus deixa claro que a missão da igreja,
além do evangelismo, é também o ensino. A palavra “ensino”, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, aparece mais de 200 vezes. Não se trata
aqui da quantidade, mas sim da importância.
A igreja deve conhecer sua realidade e ensinar seus membros dentro da diversidade existente. Tudo que existe na igreja, desde a liturgia, louvor e pregação deve ser
didático. As consequências de uma igreja que valoriza o ensino bíblico são: pessoas
bem instruídas individualmente, uma igreja forte e saudável, louvores pautados nas
escrituras, uma escola bíblica viva. Devemos lembrar que nós somos a igreja de
Cristo, e o interesse do ensino não pode ficar limitado aos pastores, diáconos, professores e líderes. É dever de todos os seguidores de Cristo conhecer as Escrituras.
Oséias 4:6 diz: “meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento”. Quanto mais buscarmos o conhecimento do Senhor, mais aptos estaremos para a obra,
mais atentos para não pecarmos e não sermos levados por qualquer vento de doutrina que diariamente nos assola. Pr. Marcelo Souza Baco n

Vivendo um sonho com Deus
Quando um sonho toma o nosso coração e a nossa mente, a vida de se transforma. Se for um
sonho para o Reino de Deus então, para ser usado como instrumento pelo Senhor, para trabalhar e expandir o seu Reino, para
ganhar e salvar vidas, ai sim é
que vivemos muito mais. Esta
tem sido a experiência que o Rogerio e a Daiane e os filhos João
Lucas e Nicolas tem passado
nesses últimos dias. Eles estão
de malas prontas, com o coração batendo forte pelos próximos dias e meses. Um sonho
ganhará vida e se tornará realidade. Dedicar um tempo
especial, como família, na preparação, treinamento e capacitação para o ministério pastoral.
“Rogério e eu temos o chamado para fazer a obra do Senhor
há tempos e pensamos que o momento
havia chegado”, comentou Daiane.
Em breve, eles irão para o Seminário Bíblico Palavra da Vida, onde dedicarão 4
anos de estudo em regime de internato.
Mesmo residindo no local dos estudos,
eles poderão vir e participar, nos finais
de semana, das atividades de nossa
Igreja. Este tempo conosco será contado como atividade prática valendo como “trabalho de estágio".
“Será um grande passo em nossas vidas. Escolhemos ir para lá para nos
aperfeicoar, para fazermos com excelência o que nos está proposto, levar o
evangelho à pessoas não alcancadas”,

8 milhões de brasileiros são viciados em internet

completa Rogério. Uma decisão como
essa requer grande coragem e confiança em Deus. ”O Rogério está deixando o
emprego, pedindo "baixa" na Policia,
pois o curso se desenvolverá em período integral e viveremos exercendo nossa fé, crendo que o Senhor nos manterá.
Será um grande desafio de dependência total de Deus”, informa Daiane.
“Temos alguns amigos que o Senhor já
levantou para nos apoiarem financeiramente. Mas como e quanto será ao certo ainda não sabemos. O que sabemos
e sentimos é que o nosso coração está
queimando de vontade de fazer o melhor.” Rogério e Daiane Alcântara n

Pesquisa do Hospital das Clínicas de
São Paulo aponta que o Brasil tem
atualmente cerca de 8 milhões de pessoas viciadas no uso de internet. Tratase de 4% da população nacional, em um
fenômeno que cresce junto com o maior acesso à tecnologia wi-fi e à banda que, em um ano, entre 2012 e 2013,
aumentou em 30% e passou das maioria das residências do país, chegando a
55% delas, de acordo com pesquisa
Nielsen/Ibope. A preocupação com
pessoas que não conseguem ficar desconectadas levou à criação até de grupos de apoio para dependentes, como
ocorre com álcool e entorpecentes. Um
desses grupos é o do Hospital das Clínicas, cuja equipe estima que o vício
atinge cerca de 10% dos brasileiros que

tem computadores e 20% dos que possuem smartphones. Entre os sintomas
descritos, estão a preocupação excessiva em se manter conectado, chegando a prejudicar o trabalho e as relações
pessoais e a mentir sobre o tempo passado on-line - como ocorre com alcoólatras com a bebida. A abstinência da
internet pode levar a angústia, irritação
e até mesmo depressão, de acordo com
depoimento do psiquiatra Jorge Henna
à TV Globo. Também em comum com
alcoolismo e drogadição, o trabalho
contra a dependência em internet inclui
até clínicas de reabilitações. O tratamento leva pacientes graves mesmo a
serem proibidos de acessar a rede por
semanas. Desligue a internê. Se ligue na
Palavra. É muito mais alimento e vida. n

NOSSA MISSÃO
Amar a Deus e as pessoas,
fazendo discípulos de Cristo
que vivam para Ele e que
gerem novos discípulos.
Prá quem você vai falar de Jesus esta semana?

SBPV: imersão no Estudo da Palavra de Deus

Devocional l Uma nova criação

A Organização Palavra da Vida
oferece aos alunos do Seminário
Bíblico Palavra da Vida laboratórios próprios de capacitação,
proporcionando uma oportunidade única de aperfeiçoamento
para servir em sua igreja local:
Ministérios com Famílias, com
Crianças, Ministério com Adolescentes, com Jovens, Ministérios
Eclesiásticos, Ministérios com
terceira idade e Ministérios com
Terceiro Setor (Núcleo Assistencial Vinde Meninos - Atibaia e Vale do Jequitinhonha). Com o objetivo de capacitar pastores, missionários, educadores cristãos e líderes para servirem melhor a Deus e à igreja brasileira, o SBPV investe na formação
destes cristãos por meio de um currículo de tempo integral. n

“Pelo, que se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já
passaram; eis que tudo se fez novo.” 2 Corintios 5:17
Um encontro com Jesus transforma nossa mente, redireciona nossos sentimentos,
muda o nosso destino. Você nunca mais será a mesma pessoa depois do seu encontro pessoal com Jesus. Seu relacionamento com Deus passa a ser a comunhão
entre um filho e seu Pai. Sua convivência com as pessoas ao seu redor passa a ser
dominada pela justiça, pelo amor e pela verdade. Esse encontro com Cristo é uma
experiência única e não acontece sem que a pessoa receba a Jesus pela fé como seu
Salvador e Senhor. É tão transformadora que Jesus a ela se refere como um novo
nascimento. Realmente, a experiência de conversão a Cristo resulta de um novo viver neste mundo e um novo destino de glória na eternidade. Todo aquele que tem
um encontro com Jesus passa a viver em Cristo e a Bíblia diz: “se alguém está em
Cristo, é uma nova criação”. Ser em Cristo é estar na cruz, na ressurreição e na glória
do porvir. Não se trata de uma camada de uma nova religião sobre a velha carcaça
adâmica como num pneu recauchutado. Trata-se de um ser inteiramente novo, que
não existia antes. Uma nova criação.
Extraído do livro Alto Refúgio, João Falcão Sobrinho, Editora AD Santos n

Diante do Trono em Valinhos na Festa do Figo
Nesta 5a Feira, 30/1, tem apresentação do Ministério Diante do Trono na 65a Festa
do Figo em Valinhos. Será às 22h, no palco principal, Parque Municipal Monsenhor
Bruno Nardini, Valinhos/SP. Entrada franca.

Encontro de Jovens

Sábado l 19h30
Curte aí!!!

Fala galera!! Quem não veio perdeu, pois o nosso 1º Encontro de Jovens de
2014 foi uma benção! Deus nos deu momentos muito bons JUNTOS
durante o culto e no churras! Mas não para por ae, no próximo sábado
teremos mais novidades e uma programação diferente que ocorrerá as
19:30! Não perca a chance de estar em comunhão conosco e aprender mais
de Cristo! Te esperamos lá! Arthur Lima n

AniversariantesdaSemana
Anna Carolina Palma Batista l 31 l 6a Feira
a
n Ligia e João Meiado, Casamento l 31 l 6 Feira
n

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

Rede de Oração l Nesta Semana Ore por...
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 Isabel, Turquia e Jacson
e Bruna, Índia. Samuel, saúde. Acampamento da Família.
Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação,
perseverai na oração. Romanos 12:12

PARA

PENSAR

Quando uma pessoa for particularmente IMPACIENTE
com você, pense que é uma preciosa oportunidade
de ser particularmente PACIENTE com ela.

