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mitologia grega conta de um rei de nome Midas que teria vivido na Frígia 

no século 8 a.C. Muito rico, segundo a lenda, ele tinha mais ouro que Aqualquer pessoa no mundo. Passava horas contando a sua riqueza em 

enormes depósitos do seu palácio, mas não estava satisfeito. Certa noite, um ho-

mem vestido de branco apareceu diante dele e concedeu-lhe um desejo. O rei 

imediatamente desejou ter o toque de ouro, assim, tudo o que tocasse viraria ouro.

Quando Midas acordou pela manhã, viu que seus lençóis de linho haviam-se trans-

formados em ouro puro. Espantado, levantou-se e, ao tocar em sua casa, esta tam-

bém virou ouro. “É verdade”, disse ele, “tenho o toque de ouro!” Então, foi tomar o 

seu café da manhã e, quando tocou no seu pão, viu este também virar ouro, e tudo 

o mais que tocava virava ouro.

Assustado e apreensivo, pensou: “Se a comida vira ouro, o que vou comer? “ Nesse 

instante, sua filha entra em seu quarto e corre para abraçá-lo. O rei, sem pensar, to-

ca a filha e a abraça. Estranhamente, ela ficou paralisada no mesmo instante. Linda 

e sorridente, a garotinha se transformara em uma estátua de ouro. É só uma lenda, 

uma história, porém quantos sonham ter um toque mágico assim para resolver 

seus problemas materiais e necessidades financeiras. E quanto mais tentam “re-

mendar” sua vida, mais se complicam. Quanto nossas mãos já estragaram! 

Quão diferentes são as mãos de Jesus. Nesta passagem de Marcos, o vemos esten-

dendo as mãos a fim de tocar em um leproso, um homem marcado pela morte. O 

seu toque não paralisa, mas restaura. O seu toque não nos dá tudo o que deseja-

mos, mas tudo o que precisamos. Nossos desejos, tantas vezes, são prejudiciais. Ele 

nos cura. Cura a nossa alma. Cura as feridas provocadas pela lepra do pecado. Por 

isso, é preciso que nos aproximemos de Jesus como o leproso de que lemos. Quan-

do o buscarmos de todo o coração, experimentaremos, na sua presença, o toque 

que faz a grande diferença na vida. Deixe que Jesus toque a sua vida. Ela nunca 

mais será a mesma. Aproxime-se de Jesus. l Do Devocional Pão Diário, RTM n
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Nosso Propósito: ajudar pessoas a experimentarem uma vida plena e abundante com Jesus.

Congresso de Médicos Cristãos
17 a 19/outubro  Universidade Mackenzie/Campinas  www.medicosdecristo.netl l

Dizer que um casal que se ama nunca briga ou discute é um grande ilusão. Crises, 

desentendimentos e brigas são inevitáveis. A questão e o segredo para manter um 

casamento saudável e abençoado é como elas acontecem, se processam, os côn-

juges trabalham e enfrentam as crises, aproveitando as dificuldades para se conhe-

cerem, entenderem, superarem, amadurecerem e crescerem com a diferença. Por 

mais forte que seja o amor e por maior que seja a afinidade, o fato é que se trata de 

duas pessoas com personalidades, temperamentos, preferências e históricos de 

vida diferentes. E é natural que, de vez em quando, surja um conflito de ideias e 

opiniões, interesses ou desejos. Essas discussões só não podem nem devem se tor-

nar o estopim de uma guerra conjugal. Diferenças, brigas e crises não, ou mal, re-

solvidas tendem a gerar afastamento, isolamento, esfriamento e separação. 

Crises: Superando e Crescendo com elas. Este será o tema do próximo Experiên-

cias, o Encontro que reúne os casais para estarem juntos e refletirem sobre como 

fortalecer o casamento e a família. A convidada especial para abordar e apresentar 

o assunto é a dra. Nelma Lobo, psicóloga cristã, especializada e experiente em tera-

pia e aconselhamento conjugal e de famílias. A dra. Nelma é membro da Igreja Ba-

tista Memorial, no bairro São Quirino, e professora da Faculdade Teológica Batista 

de Campinas. A reunião será das 18h30 às 20h e é dirigida aos casais, noivos e adul-

tos não-casados. Prevenir é melhor que remediar. Convide e traga outros casais 

amigos para ouvirem esta ótima palestra. l Grupo dos Casais e Famílias   n

Próximo sábado tem Experiências, o Encontro dos Casais

Fortalecer o casamento e a família é o nosso trabalho!

Durante todo este ano, o Grupo de Casais têm realizado diversas atividades visan-

do abençoar os casais e as famílias da Igreja e também evangelizar amigos e co-

nhecidos. Encontros de estudos e sociais, palestras, leituras de livros e textos, ví-

deos, recursos e materiais para que os casais estudem, reflitam, trabalhem, aprimo-

rem e fortaleçam o seu casamento, a sua família. Veja, abaixo, as datas e os eventos 

programados até o final do ano. Invista em seu casamento e família. Casamento: 

ideia de Deus. Família: projeto de Deus. Deus abençoe seu casamento e família. n

Jesus estendeu a mão e tocou nele. Marcos 1:41

Leitura Bíblica
Marcos 1: 40 a 45

Crises
Superando e Crescendo com elas.

Confira os próximos Encontros para os Casais e Famílias e reserve em sua agenda.

l23/8  Experiências Agosto  Encontro de Casais

          Dra. Nelma Lobo, Superando e Crescendo com as Crises
l l20/9  Experiências Setembro  Encontro de Casais
l4/10  Dia da Família, Picnic no Parque

           Parque Rocha Moutonnée (Parque dos Dinossauros)/Itu
l17 a 19/10  Retiro de Casais, Palace Hotel, Poços de Caldas

l29/11  Festa das Famílias, Churrasco de Comunhão 

             Clube da Associação CTI Renato Archer 

l
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Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não com tristeza, ou

por necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9:7

• • •

Comentários, textos, dicas e sugestões para o Boletim Informativo Por Dentro?
Envie email para: contato@batistalivre.org.br. Participe e contribua. n

Visite www.batistalivre.org.br

Todos os membros da Igreja estão convocados a estarem presentes e participarem
da reunião de Assembléia Geral que acontecerá no domingo, 31 de agosto, a par-
tir das 10h. Assuntos importantes serão comunicados e deliberados. Compareça.

Assembléia Geral. Faça parte!



Devocional l Faça-se a tua Vontade

Pai nosso que estás no céus, santo o teu nome; venha o teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:9-10

Quando você ora: “Seja feita a Tua vontade”, você está abrindo mão da sua 

vontade para que a vontade de Deus seja feita em você e no mundo através de 

você. Você está dizendo a Deus que deseja que o querer de Deus se realize em 

sua vida aqui na terra do mesmo modo como é realizado no céu. Sua vida na 

terra passa a ter a qualidade da vida no céu. Muitas vezes, essa é a verdade, 

temos medo de que a vontade de Deus nos obrigue a deixar de fazer o que 

gostaríamos de fazer para fazermos a Sua vontade, o que não desejamos.

Nosso coração está sempre inclinado a quere apenas o que corresponda ao 

nosso desejo carnal e raramente se direciona voluntariamente na direção do 

espiritual, do santo e do divino. Para podermos fazer a oração do Senhor, 

temos que ter um alto grau de renúncia. Sema renúncia do nosso EGO, 

nenhuma oração poderá chegar ao trono de Deus.

Oração: Senhor, eu aceito o teu querer. Revela a mim a tua vontade em cada 

passo do meu viver não somente para que eu seja abençoado, mas para que 

eu seja bênção para os que estão ao meu redor. l Do livro Alto Refúgio, Pr. 

João Falcão Sobrinho, AD Santos n

MOTIVOS DE ORAÇÃO l ESTAMOS ORANDO POR...
Pastores e Liderança da Igreja; Nossos vizinhos; Eleições de Outubro; Retiro de Ca-

sais; Idosos, cuidadores de idosos e casas de repouso; Casamentos dos jovens nes-

te ano; Africanos e famílias vítimas do Ebola; Enildo; Claudia Barbosa;  Ivete Silva 

(saúde); Deise e família; José Firmino e mãe; Isabel França; Francisco de Salles; Maria 

Emília; Maria Vinagre; Neusa e Erivan; Manoel e Terezinha; Mercedes e Isaías (saú-

de); Maria Luiza (bebê doente); Paulo e Regiane (salvação); Ronaldo, Augusto e 

Robson (vida espiritual); Missionários Kely e Isabely, Jacson e Bruna, Rogério, Daia-

ne, João Lucas e Nícolas.

Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas
grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3

Olá meus irmãos, tudo bem? Graça e paz a todos. Por aqui estamos bem e seguin-

do o trabalho na obra do Senhor no orfanato e com o grupo pequeno na vila Sid-

hapur. Apesar das coisas irem bem, estamos travando uma grande luta que parece 

aumentar a cada dia. Há poucos meses atrás, ocorreram as eleições por aqui e o 

partido extremista Hindu (BJP) venceu as eleições. Foram 10 anos de poder do par-

tido Congresso criado por Mahatma Gandhi, que assegurou a liberdade religiosa 

no país com mais de 80% de hindus. No passado, este partido eleito (BJP) não res-

peitou as minorias religiosas, que é o caso dos cristãos, mesmo com este direito 

garantido pela Constituição. O que vemos hoje, pouco menos de 3 meses, após as 

eleições é que este novo governo esta estreitando as coisas por aqui.

A família que temos na vila não pode requerer a benefícios do governo por serem 

cristãos, leis estão mudando para regulamentação de orfanatos e casas de assistên-

cia social, proibição de qualquer movimento contra a cultura-religião hindu, proibi-

ção de qualquer movimento cristão em vias públicas, entre outras leis que estão 

dificultando a vida de quem segue a Cristo por aqui. Este mês, estamos com uma 

visita mais do que especial, recebendo os pais da Bruna, que vieram nos visitar, co-

nhecer o trabalho que estamos realizando e matar um pouco das saudades. Tem 

sido dias muito abençoados e de muita graça do Senhor! Louvado seja Deus por 

eles. Esta semana viemos para a Tailândia, e estamos orando e lutando para que 

consigamos ficar mais um período na nação para a qual o Senhor nos chamou à 

brilhar em meio as trevas. Infelizmente, nosso visto não ficará pronto no tempo 

previsto pelo consulado. Vamos precisar estender a viagem por mais dois dias e te-

remos que remarcar as passagens ainda esta semana. Assim, os pais da Bruna terão 

que voltar sozinhos para a Índia. Por favor, orem por nós, pelo nosso visto, e pelas 

nossas passagens, pois não sabemos como fazer e quanto vai ficar para remarcar as 

passagens aqui na Tailândia. Ore também pela nossa saúde, pelo trabalho e pelo 

governo da Índia. Que Deus tenha misericórdia desta nação e faça o Seu nome co-

nhecido, amado e adorado verdadeiramente por aqui. Um grande abraço, em Cris-

to. Jacson e Bruna Cruz. Banco Bradesco l Ag. 1914 l Conta Poupança 1000864-6 n

A 23ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo acontecerá entre 22 e 31 de agos-

to, no pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo. Com uma programação 

rica e abrangente, o evento mescla literatura com diversão, negócios, gastronomia 

e cultura. A Bienal reunirá as principais editoras, livrarias e distribuidoras do país. 

São cerca de 480 expositores participantes que apresentarão para 800 mil visitantes 

seus mais importantes lançamentos em um espaço total de 60 mil m². Ótimo pas-

seio para toda a família. Dias e Horários: 2a. à 6a. feira, das 9h às 22h (com entrada 

até as 21h); sábados e domingos, das 10h às 22h (com entrada até as 21h); 31/8, 

das 10h às 21h (com entrada até as 19h). Entrada: 6a a Domingo: R$ 14 (inteira). 2a 

a 5a feira: R$ 12. Mais infos e programação: www.bienaldolivrosp.com.br  n

Notícias da Índia: missionários Jacson e Bruna.

Festa dos Livros e Letras: Bienal do Livro de São Paulo

Aniversariantes Semanada
n

n

n
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a Irene dos Anjos l 18 l 2 Feira
a Luis Henrique de Jesus Pires l 18 l 2 Feira

a Silvia Regina de Paula Rosa l 19 l 3 Feira
a Samuel Cavalcanti Silva l 21 l 5 Feira

Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso
coração alcance sabedoria. Salmos 90:12

Até 2025 a Bíblia deve ter sido traduzida para todas as línguas do mundo. Esse é o 

objetivo da Campanha do Último Idioma. Apesar de todos os esforços das edito-

ras, até o momento apenas 90% da humanidade consegue encontrar as Sagradas 

Escrituras em sua língua, o que significa que falta traduzir a Palavra de Deus para 4 

mil línguas, o que atingiria cerca de 350 milhões de pessoas. Para acelerar esse 

processo foi lançada em 2008 a Campanha do Último Idioma, que deve custar US$ 

1 Bilhão para poder alcançar todas as línguas onde ela inda é inédita. Os recursos 

para esse projeto são captados pela Aliança Global Wycliffe, entidade internacio-

nal de tradução da Bíblia que congrega mais de 100 organizações em todo o mun-

do. Nos últimos 3 anos ficou claro para os organizadores do projeto que a tradução 

da Bíblia para todos os idiomas do mundo não é uma missão impossível. “Estamos 

no nosso melhor ano de todos em número de traduções já iniciadas”, garante Paul 

Edwards, diretor executivo da campanha. Edwards credita o avanço às modernas 

tecnologias e a novas abordagens para a tradução da Bíblia, mesmo que para idio-

mas que não possuem forma escrita, as chamadas línguas ágrafas, como as faladas 

pelos indígenas brasileiros.

Hoje muitos softwares de última geração permitem que os tradutores consigam 

analisar com precisão as particularidades de cada idioma, facilitando o trabalho de 

elaboração escrita. Em 1999, a própria Wycliffe fez uma estimativa segundo a qual 

seriam necessários cerca de 150 anos até que a última tradução fosse iniciada. 

Apenas 10 anos depois, 500 traduções já estavam em andamento, a um ritmo mé-

dio de 75 novos idiomas por ano.  Além de levar a Palavra de Deus para as línguas 

de todos os povos, a Campanha do Último Idioma tem a preocupação de levar pro-

jetos de saúde e desenvolvimento comunitário para povos que vivem isolados. Mas 

ao contrário do que foi feito em muitos lugares do mundo, a Wycliffe tem desen-

volvido treinamentos de equipes multidisciplinadores que vão levar a Bíblia e pro-

jetos assistenciais sem interferir na vida e na cultura desses povos. O objetivo é ofe-

recer ferramentas para que cada indivíduo, seja em qual cultura for, possa consci-

entemente fazer sua escolha pessoal em relação ao Evangelho, sem abrir mão do 

próprio modo de vida. l Revista Comunhão n

Campanha traduzirá Bíblia para todas as línguas 

Deus não está morto

Nesta semana, em cinemas de São Paulo, aconteceu a 

a pré-estreia do filme “Deus não está morto”. O filme 

arrecadou mais de US$ 3 milhões nos EUA em março 

deste ano e tem estreia oficial marcada para o dia 21 

de agosto no país. Inspirado no best-seller homôni-

mo, que teve prefácio de Augusto Cury na edição bra-

sileira, e foi publicado pela editora Thomas Nelson, o 

longa conta a história do jovem Josh Wheaton, que ao entrar na universidade se 

depara com um arrogante professor cuja fé em Deus é completamente ausente. O 

aluno então, passa a reafirmar sua fé cada vez mais, até que é desafiado pelo pro-

fessor a comprovar a existência do Criador. Assim, começa uma batalha entre am-

bos, que estão dispostos a tudo para justificarem seus pontos de vista.  n

O filme cristão de baixo orçamento surpreendeu
Hollywood com seu sucesso nas bilheterias e

entra em cartaz nesta semana nos cinemas do Brasil


