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Aprender e conhecer para crescer e servir melhor.
A Escola Teológica Batista Livre (ETBL) completou em agosto 10 anos de serviço às
igrejas Batistas Livres. Ela é órgão da Associação das Igrejas Batistas Livre de Campinas e Região (AIBLICAR) “com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo” (Efésios 2.12). A
ETBL foi fundada em agosto de 2004 num esforço conjunto entre as lideranças das
duas Igrejas Batistas Livres de Campinas. Na ocasião, os pastores Lucas e Osmir
tinham como propósito: a formação do caráter do aluno (por isso o lema: Transformando Vidas); e a formação de novos líderes e professores com conhecimento
teológico para atuarem junto às igrejas (por isso o versículo chave de II Timóteo
2.2). O primeiro curso oferecido foi Curso Médio em Teologia para Formação de
Líderes e Professores. Hoje, o curso existe apenas com o nome Curso Médio em
Teologia com um total de 19 formados em 4 turmas: 2006, 2008, 2012 e 2013. Os
dois pastores fundadores se revezavam na direção da ETBL e eram responsáveis
pela ministração das aulas. Logo, outros professores foram convidados para auxiliar
no preparo dos alunos. Com a chegada do Pr. Kenneth Eagleton a Campinas em
2006, a ETBL passou a contar com um coordenador pedagógico, o que deu à Escola uma melhor estrutura e possibilitou a implantação do Curso Livre de Bacharel
em Teologia, hoje com
um total de 9 formados
em 3 turmas: 2010, 2012
e 2013. Os pastores Lucas
Lima, Kenneth Eagleton,
Walter Almeida, Marcelo
Baço e o prof. Francisco
Lima têm sido os professores que regularmente
ensinam matérias na
ETBL. Muitos outros têm
colaborado com ensinos
pontuais das quase 50 matérias oferecidas. As aulas dos cursos Médio e Bacharel
Livre acontecem, às 2a. e 3a. feiras, das 19h15 às 22h30, na sede da Primeira Igreja
Batista Livre de Campinas. No local, os alunos e professores contam com uma
biblioteca para consulta. Além dos cursos Médio e Bacharel Livre em Teologia, a
ETBL tem oferecido seminários intensivos nas igrejas locais que têm alcançado
centenas de pessoas ao longo dos seus 10 anos de atuação. Em 2011 a ETBL passou a oferecer ensino à distância através da internet de matérias do curso médio de
teologia. Propósito. Estamos empenhados na formação de líderes cristãos que
apresentem um compromisso sério com Jesus e se dedicam à missão da Igreja de
Cristo na ação social, evangelização, discipulado e capacitação dos seguidores de
Cristo. Nossa proposta de Educação Teológica é a de auxiliar o atual e futuro líder a
permanecer no processo do desenvolvimento de sua personalidade em Cristo, na
comunidade em que vive, a fim de levar outros a participar desse mesmo processo.
l Por Pr. Kenneth Eagleton n
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NossaAgenda
EncontroEstudo&Adoração l Domingo, 18h30 às 20h30
PequenosClubCrianças l Domingo, 19h às 20h15
a
n EncontroMulheres l 3 Feira, 14h30 às 16h
a
a
a
n NosLaresGrupos Estudo l 4 , 5 e 6 Feiras, 20h
n PlugadosAdolescentes l Sábado, 16h às 18h
n EncontroJovens l Sábado, 19h30
a
a
n EscolaTeológica l 2 e 3 Feira, 19h30 às 22h30
o
n ExperiênciasCasais l 3 Sábado, 18h30
a
n EncontroOração l Última 4 feira do Mês, 20h
n
n
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A

morte é um assunto indigesto. Fugimos e evitamos falar dela, pensar que
um dia todos a teremos de encontrar. Hoje se comemorou o Dia dos
Mortos. As pessoas lembraram, especialmente, de seus familiares, amigos, chegados e queridos que partiram, as visitaram em seus túmulos, renderamlhes homenagens. A morte é um fato difícil de se aceitar. Do ponto de vista real,
material, físico, é o fim de tudo. Um morto não sorrri, não abraça, não anda, não
come, não estuda, não trabalha, não ama, não faz nada. A vida surgiu e foi criada
para ser eterna. O pecado original do Éden causou a morte física. Vida ou morte. A
vida é um dom de Deus. Espetacular, maravilhoso, milagroso, surpreendente. Infelizmente, a correria do dia a dia, as muitas atividades e ocupações nos tem confudido, roubado “enganosamente” a nossa alegria, o nosso contentamento pela vida.
Vivemos ansiosos, preocupados, desejando o que não temos, buscando satisfação
externa, nas coisas materiais, sem desfrutar de gratidão pelo que temos, pelo que
somos. Somos ricos, abençoados, mas achamos que algo nos falta, que estamos
incompletos. Na infância, todos nos divertimos com a brincadeira “Vivo ou Morto”.
Uma das versões da brincadeira é que uma criança é escolhida para dar vida ou
morte aos colegas. Todas as crianças fogem dela. Ela as persegue e em quem ela
toca, ela diz: “Morto”, e a criança fica parada, inerte, até que outra criança venha, a
toque e diga: “Vivo”, e ela volta a viver. Hoje, um passatempo que ganhou força
entre os jovens são os “Zumbis”. Eles se fantasiam de mortos-vivos, pessoas mortas
reanimadas, putrefadas, mas sem vida. Andam, catatônicos, perseguem os outros,
os assustam, os veem como presas.
“Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: “Lázaro, venha para fora!” O morto
saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num
pano. Disse Jesus: “Tirem as faixas dele e deixem-no ir” (João 11:43-44). A morte já
havia alcançado e tomado para si este querido amigo de Jesus, Lázaro. Aos olhos
de suas irmãs, Marta e Maria, Jesus havia chegado atrasado. Não havia o que fazer.
Mas o Mestre, profundamente comovido, demonstra mais uma vez, através daquela situação, a Sua divindade, o seu poder sobre a mais terrível e temível adversidade
e ameaça à vida humana, a morte, o estado final e irrevogável da condição humana.
Jesus revive o morto. Lázaro volta a sua vida normal. Na vida espiritual, corremos
este sério perigo. Podemos estar vivos, porém mortos. A religiosidade é uma morte
espiritual. Parecemos vivos mas não sentimos, não experimentamos, não vivemos
intensamente um relacionamento íntimo com Deus. Que Jesus nos renove, nos toque e nos dê a Sua vida plena para que vivamos apaixonadamente com e por Ele. n

Devocional l Flexões para Deus

Curso de Liderança
No domingo passado teve início o Curso de Liderança que está sendo ministrado
em parceria com a Escola Teológica Batista Livre, pelo Pr. Kenneth. O objetivo é
preparar e aperfeiçoar os líderes atuais e os futuros líderes de nossa comunidade,
visando o crescimento no número de pessoas preparadas para servir o Senhor.
Portanto, todos os líderes de ministérios e diretoria da igreja devem participar. O
curso será concluido em mais dois domingos, 9 e 16/11, das 9h às 11h, aqui na
igreja. O valor será de R$ 25,00 e o conteúdo poderá ser aproveitado para o curso
de Teologia. Participe, aprenda, cresça e sirva cada vez melhor. n

Comunhão e confraternização de Final de Ano
No sábado, 29 de novembro, a partir das 9h30, acontecerá o nosso Encontro de
Comunhão e Confraternização pelo encerramento dos trabalhos dos ministérios
de nossa igreja. Todos estão convidados. Diretoria, diaconia, todos os ministérios,
líderes e membros da igreja. Teremos um momento devocional de gratidão logo
no início, seguido de lazer e churrasco. Um tempo especial para celebramos e agradecermos a Deus pelo ano e bênçãos. O encontro será realizado no Clube de Campo do CTI Renato Archer, onde trabalha a nossa irmã Silvia. O clube conta com
campos de futebol, quadra poliesportiva, quadra de areia para voleibol. O destaque
ficará pela partida Casados x Solteiros. Convide e leve um amigo. Faça a sua inscrição com Walter e Ana Rita, Elaine e Amarildo. Custo: R$ 15,00 por adulto ou
adolescente/jovem acima de 12 anos. Criança não paga. Cada família deve levar
um refrigerante de 2 litros. n

No dia 31 de outubro foi comemorado pelos evangélicos de todo o mundo o Dia
da Reforma Protestante. Em 1517, um dia antes da festa católica de “Todos os
Santos”, o monge agostiniano Martinho Lutero pregou publicamente suas 95 teses, na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Seu apelo era por uma
mudança nas práticas da Igreja Católica, por isso o nome “Reforma”. A iniciativa
teve consequências por toda a Europa, dividiu reinos, gerou protestos e mortes. E
mudou para sempre a Igreja. Para alguns, Lutero destruiu a unidade do que era
considerada a igreja, era um monge renegado que desejava apenas destruir os
fundamentos da vida monástica. Para outros, é um grande herói, que restaurou a
pregação do evangelho puro de Jesus e da Bíblia, o reformador de uma igreja
corrupta. O fato é que ele mudou o curso da história ao desafiar o poder do
papado e do império, e possibilitou que o povo tivesse acesso à Bíblia em sua própria língua. A principal doutrina de Lutero era contra o pagamento de penitências e
indulgências aos líderes religiosos. Ele enfatizava que a salvação é pela graça, não
por obras. n

Notícias da Turquia: Missionária Kely
Um homem estava assistindo com a esposa um culto à noite em sua igreja. Ele
ouviu Deus lhe dizer algo em voz alta e clara. “Vá até o corredor e faça dez
flexões”. O homem olhou ao redor para ver se alguém mais havia ouvido a voz,
mas as pessoas continuavam como antes. “Deve ser minha imaginação”, pensou. Então, a voz e a ordem soou novamente. “Vá até o corredor e faça dez
flexões”. “Aqui mesmo Senhor, agora? É isto mesmo, Senhor? Vou me humilhar e causar constrangimento à minha esposa”. “Vá ao corredor e faça”, repetiu-se a voz em sua mente. Pois bem, ele foi ao corredor central com prazer, fez
as dez flexões e voltou ao seu lugar. Sua esposa fixou nele o olhar com uma
expressão de espanto na face. Ele encolheu os ombros e decidiu que mais tarde lhe daria explicações, embora não estivesse muito seguro de que ela acreditaria. Quando o culto terminou, um homem assistido por sua esposa, veio
até ele. Esse homem, que parecia forte e confiante, estava chorando e tentava
explicar suas lágrimas: “Eu estava sentado lá atrás e... realmente não queria
estar aqui hoje à noite”. Enxugou, então, as lágrimas. “Eu estava amargurado e
desapontado com Deus... Queria algum tipo de prova de que havia mesmo um
Deus”. Seu choro continuava. “Então, decidi testá-lo”. O homem engoliu em
seco, lutando para falar. “Eu disse a Deus que o único meio pelo qual poderia
crer n’Ele seria se alguém da congregação se levantasse e fizesse espontaneamente dez flexões no corredor central”. Aquele homem orou com seu novo
amigo para que pudesse receber a Cristo e nenhum dos dois jamais foi o
mesmo. O que Deus irá pedir a você? Talvez uma cambalhota no supermercado? Do Livro Multiplicadores de Talentos, Denny Bellesi, Ed. Vida n

Recebi uma ligação telefônica da irmã Kely, que está em Izmir, Turquia (cidade
bíblica de Esmirna). Kely é missionária enviada pela Igreja Batista Livre do Nova
América, Campinas. A Turquia tem uma população de mais de 76 milhões de pessoas com apenas 5 mil “Protestantes”. Isto significa que a população da Turquia é
menos de 0,01% protestante. Este é o 2o ano que Kely e sua filha Isabely estão na
Turquia. Isabely frequenta uma escola turca e a Kely está no 2o ano do estudo do
idioma turco; bem difícil, diga-se de passagem. Sabendo que tem um bairro na
parte leste da cidade que não tem nenhuma igreja evangélica, a Kely foi até lá para
conhecer e orar pelo bairro. Ela passou na rua por uma menina que tinha um livro
na mão e a Kely pensou ter ouvido ela lendo em inglês. Contente em encontrar alguém que falava o inglês, ela se aproximou da menina. Mas acontece que ela estava lendo em turco. Como a lei turca não permite a abordagem de crianças desconhecidas na rua, a Kely se voltou para ir embora. A menina a seguiu pedindo que a
Kely a ensinasse inglês. Kely pediu que a menina a levasse à mãe e combinaram que
aos sábados a Kely iria lá ensinar inglês na casa da menina. Já faz 2 meses que a Kely
ensina inglês para a menina e outra missionária proveniente da China conversa
com a mãe. Deus abriu uma porta neste bairro para formar relacionamentos e
anunciar o evangelho de forma gradativa. O visto da Kely e da Isabely termina em
junho do próximo ano. Ela será obrigada a retornar ao Brasil. O único meio atual
dela permanecer na Turquia é comprar um imóvel para se tornar residente. Ela disse que com cerca de R$110.000 ela consegue comprar uma casinha. Se os irmãos
puderem contribuir de alguma forma para a compra desta casa, entrem em contato com a Igr. Batista Livre Nova América em Campinas. l Pr. Kenneth Eagleton n

Culto e Intercâmbio de Jovens

AniversariantesdaSemana
Rafaella dos Santos l 02 l Domingo
Osmir Aparecido Cruz l 02 l Domingo
a
n Silvia Helena Bristotti l 04 l 3 Feira
a
n Afonso Dal Gallo de Oliveira l 04 l 3 Feira
a
n Fernanda Ap. Moreira de Lima l 05 l 4 Feira
a
n Maurício Cipriano Junior l 05 l 4 Feira
n
n

Grupo de Casais&Família

Reunião de Assembléia Geral e Batismo
No dia 23 de novembro, domingo, todos os membros da igreja estão convocados a participarem de nossa última Reunião de Assembléia Geral, com início
marcado para às 9h. Dentre alguns importantes assuntos, será realizada a eleição
da nova diretoria para o ano de 2015. Às 10h30, teremos uma celebração especial com o Batismo de novos irmãos. Você não pode faltar. n

Inconformismo e coragem: Reforma Protestante

Venha curtir um cineminha com a sua família.

Sábado l 22/11 l 18h30

Fala galera! Esse próximo sábado teremos o último culto finalizando o super
estudo do Pr. Marcelo sobre "Relacionamentos"! Não faltem! Será as 19h30, aqui
na IBL. E já aproveitando para vocês guardarem o dia 15/11 na agenda porque
teremos um Intercâmbio com os nossos amigos da Naza 2 (Nazareno da Av.
Washington Luis), até lá passamos mais detalhes! l Por Árthur Lima n

MOTIVOS DE ORAÇÃO l ESTAMOS ORANDO POR...
Pastores e Liderança da Igreja; Nossos vizinhos; Missão Ouro Verde; Paz nas escolas; Novos convertidos; Famílias da Igreja; Nova diretoria a ser eleita; Plano do ano
2015; Idosos, cuidadores de idosos e casas de repouso; Africanos e famílias vítimas
do Ebola; povos em guerra (Síria, Iraque, Ucrânia, países africanos); professores,
gestores e estudantes (salvação); cristãos perseguidos pelo mundo; por chuvas;
Erisvan; Caroline Dias; Profa. Carla; Daniel, Paulo, David e Ruben Eagleton; Enildo;
Ivete Silva; Deise e família; Isabel França; Francisco de Salles; Maria Emília; Maria Vinagre; Neusa e Erivan; Manoel e Terezinha; Mercedes e Isaías; Paulo e Regiane; Ronaldo, Augusto e Robson; Missionários Kely e Isabely, Jacson e Bruna, Rogério e
Daiane, João Lucas e Nícolas. n

