Retiro de Casais 2014
Aliança Eterna
o

Boletim Informativo n Ano 01 n N 35 n 24/08/2014 n www.batistalivre.org.br

17 a 19/outubro n Palace Hotel n Poços de Caldas/MG
É necessário polir para renovar o brilho.
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PRELETORES
Pr. Edinei Reolon e Esposa Solange
Pastor Titular da Igreja Metodista Central
de Goiânia. Casados há 30 anos, tem duas
filhas, Keila e Geovana.

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

Espere no Senhor.
Seja forte. Coragem.
Espere no Senhor.
Salmos 27:14

Apresentando Jesus aos nossos amigos.
Antes de ascender aos céus, Jesus disse: “Ide, portanto, fazei discípulos de todas as
nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinandoos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século (Mateus 28:19-20). Esta é a Grande Comissão para todo cristão, para você, para todos nós. Anunciar Jesus, compatilhar, falar
de seu amor. Evangelizar é, portanto, contar aos outros, amigos, familiares, vizinhos, conhecidos, pessoas do nosso convívio, o amor e as boas novas acerca do
que Jesus Cristo fez para nos salvar. Veja orientações sobre como evangelizar.
Fale sempre com amor. Não fale com a pessoa com um tom de voz arrogante, como se você fosse o dono da razão. Demonstre amor e compaixão no seu olhar.
Mostrando que você não é melhor do que ninguém, apenas está deixando ser
usado como um canal de bênção de Deus para a vida da pessoa evangelizada.
Não julgue as atitudes da pessoa. Jamais pare a conversa para comentar alguma
atitude de vida que o evangelizado tenha. Ignore situações como o fato dele ser fumante ou fazer uso de qualquer droga ilícita ou não. O momento do evangelismo
serve para você apresentar o amor de Deus e não para colocar a vida da pessoa em
julgamento.
Leve em consideração o livre-arbítrio. Cada pessoa tem seu tempo para aproximar-se de Deus. Ninguém é obrigado a seguir seus conselhos e ir para uma igreja
imediatamente somente porque você falou de Deus para ela. Deixe que o Espírito
Santo faça a parte dele de convencer a pessoa e levá-la ao momento oportuno para uma maior aproximação com o Senhor.
Dê um bom testemunho de vida. Um dos grandes erros de quem evangeliza é
pensar que quanto mais falar mais irá convencer a pessoa de algo. Ao contrário, as
imagens falam muito mais do que as palavras. Por esta razão, preocupe-se em falar
menos e levar uma vida de santidade a fim de que a mesma perceba em você a
transformação que Deus faz na vida de quem entrega o coração a ele.
Seja humilde para reconhecer que você não sabe tudo. Durante a evangelização
podem aparecer questões que você não saiba responder ou explicar corretamente.
Por isso, é conveniente que você deixe claro que não sabe sobre o assunto, mas
que irá procurar conhecimento para respondê-la futuramente. Não é feio dizer que
não sabe. Feio é mascarar uma falsa sabedoria. Enfim, o segredo do bom evangelismo é tentar fazê-lo de uma forma que você imagina que Jesus faria. Abuse da
sensibilidade, mansidão e amor. Não force ninguém a fazer algo que não queira.
Não esqueça também de orar. Ore para que as barreiras que impedem que esta
pessoa se achegue a Deus caiam por terra. Assim você poderá colher os frutos da
sua evangelização e com certeza será recompensado por Deus. E aí? Já escolheu
pessoas para falar e compartilhar do amor de Deus, para evangelizar? n

Não pare nunca de plantar suas sementes porque você não sabe
qual delas vai crescer talvez todas cresçam. Eclesiastes 11:6

ESPECIAL
Eduardo e Silvana
São casados há 23 anos, tem três filhos,
Gustavo, Sophia e Raphael. São membros
da Igreja Batista da Liberdade, São Paulo.

Vocês merecem este presente.

3 Parcelas de R$220,00

Leitura Bíblica
Lamentações 3:21-26

Esperando a

Primavera

Deixe o inverno da sua vida ser uma preparação
para a alegria da primavera.

T

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

SEJA VOCÊ TAMBÉM UM SEMEADOR
1ª Igreja Batista Livre de Campinas • Banco Itaú • AG. 0940 • CC. 29039-8
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

Visite www.batistalivre.org.br
Comentários, textos, dicas e sugestões para o Boletim Informativo Por Dentro?
Envie email para: contato@batistalivre.org.br. Participe e contribua. n
1ª Igreja Batista Livre de Campinas
R. Ibrahin Nobre, 447 l Jd. dos Oliveiras
Campinas/SP l CEP 13044-110
Tel.: [19] 3325.0531
contato@batistalivre.org.br

alvez uma das estações do ano mais difíceis de
enfrentar seja o inverno. Os dias frios, cinzentos
Os dias frios do
nosso viver podem
e úmidos nos trazem desconforto e, às vezes,
trazer desânimo e
até certo mau humor. Em dias assim, precisadescontentamento,
mos observar a natureza. Muitas árvores ficam sem fomas para os que
lhas nesta estação, parecendo sem vida ou até mortas.
confiam no Senhor
“Será que ainda darão flores e frutos? Ficaram tão secas
podem ser dias de
e frágeis, parecendo sem vida”. Mas como é lindo renovo e esperança.
quando a primavera chega com os primeiros raios de
sol e, olhando para as mesmas árvores, começamos a ver as pequenas folhas e
flores nascendo.
Assim é o nosso viver nesta terra. Passamos por fases, crises, momentos... não importa a palavra usada para definir ceetos períodos de nossa vida. A verdade é que,
como a natureza, todos enfrentamos estações dieferentes durante nossa caminhada. Momentos alegres e de grande contentamento, como o verão. Dias de calmaria
e solitude, como o outono. Até que chegam as situações tristes, crises e perdas, que
surgem como os ventos gelados do inverno. Os dias frios do nosso viver podem
trazer desânimo e descontentamento, mas para os que confiam no Senhor podem
ser dias de renovo e esperança. Na estação mais fria do ano as árvores se fortalecem para receber a nova vida que a primavera vai trazer. Elas não estão mortas, pois
a vida está em seu interior, por mais que o exterior esteja sem beleza ou alegria. Elas
simplesmente esperam a chegada da próxima estação.
Talvez você esteja passando por um inverno rigoroso na sua casa, no seu trabalho,
na sua vida, mas lembre-se: a primavera vai chegar! O Senhor é bom e os que
esperam nele jamais serão esquecidos.
O Senhor é bom
Convide Jesus para aquecer seu coração nesses dias
e os que esperam
frios e entregue a Ele suas folhas secas, seus ramos sem
nele jamais serão
vida. E conte com surpresas. Deus sempre nos surpreesquecidos.
ende! l Do Devocional Pão Diário, RTM n

Devocional l Esforça-te e tem bom ânimo

Ex-ateu no filme Deus Não Está Morto foi inspirado
em médico chinês da Universidade de Harvard
Um personagem que deixa para trás suas convicções ateístas no filme Deus Não
Está Morto foi inspirado na vida real do cirurgião chinês Wing Mang, especialista
em Lasik e catarata e residente no Tennessee, sudeste dos EUA. Wang, natural da
China, viveu a Revolução Cultural do país na década de 1960, que enviou milhares
de seus cidadãos mais educados e profissionais para campos de trabalhos forçados. Em 1982, Wang imigrou para os Estados Unidos, com pouco mais de US$ 50 e
um dicionário de Chinês-Inglês. Ele finalmente foi aceito na renomada instituição
de ensino Harvard Medical School, onde se formou com honras, e mais tarde tornou-se um dos primeiros cirurgiões nos Estados Unidos a realizar a cirurgia de catarata a laser. Foi durante seu tempo na faculdade que Wang, na época, um ateu,
construiu um relacionamento com um professor que começou a fazer-lhe perguntas sobre Deus e mostrar-lhe evidências da existência de uma divindade. “Um professor de Harvard, professor de pediatria, viu meu estado de espírito, confuso e em
crise”, Wang disse ao The Christian Post, um jornal cristão. “Ele sabia que, por causa
de sua especialidade médica, eu gostaria de ouví-lo pelo meu respeito aos seus
conhecimentos. Então ele viu uma oportunidade, para orientar-me e influenciarme, para ampliar minha compreensão da vida, para um potencial mais amplo através da introdução de fé na minha vida que poderia ajudar a responder as perguntas
que eu tinha e para o qual eu não poderia encontrar resposta na ciência”. Wang se
lembrou de uma conversa na qual seu professor lhe perguntou como ele poderia
acreditar que um carro de alguma forma, poderia ter sido criado na ausência de um
criador, mas ainda supor que um cérebro tinha acontecido aleatoriamente.
“Bem ali, então, ele abriu a porta, na minha vida, e eu achei Deus, encontrei o cristianismo, que poderia fornecer as respostas para as perguntas que eu estava pedindo.
Que eu vim a perceber que a fé e a ciência servem para diferentes fins, eles são os
dois lados de uma mesma moeda: a ciência é sobre o que as coisas são, e a fé é
sobre por que as coisas são”, escreveu Wang, que mais tarde recebeu outro título
médico no Massachusetts Institute of Technology (MIT). As convicções cristãs de
Wang mais tarde o levaram a fundar as ONGs cristãs Wang Foundation for Christian Outreach e a Wang Foundation for Sight Restoration que fornecem, em sistema pro bono (voluntário) cirurgias restauradoras da visão, para pacientes em seu país e também em mais outros 55 países.
l Portal Christian Post n

Cinema Especial Evangelístico
Sessão Exclusiva Cine Topázio
Estamos fechando uma sessão exclusiva para
a projeção do filme Deus não está Morto para
nossa Igreja, no cinema Topázio do Shopping
Prado. Você compra 2 ingressos, um para você
assistir ao filme e outro para convidar e levar um
amigo. Reserve o seu hoje mesmo. Só R$ 20,00.

Unidos e fortalecidos em oração

Não to mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes
nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por
onde quer que andares. Josué 1:8
Deus garante a Josué: “Não te deixarei nem te desampararei” (verso 5). Moisés
já havia dado a Josué esta rica promessa de Deus na qual você também pode
esperar: “O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti; Ele será contigo, não te
deixará nem te desamparará. Não temas, nem te espantes” (Deuteron. 31:8).
Antes de garantir a Josué a sua presença, porém, Deus estabelece uma condição ao dizer: “Esforça-te”. Deus espera que você se esforce, que se exercite na
vida de piedade cristã antes de cumprir sua promessa de estar presente ao seu
lado por onde quer que você andar. Muitos cristãos esperam contar com a
presença e ajuda do Deus todo-poderoso mesmo sem fazerem qualquer esforço para vencer suas fraquezas carnais, mesmo sem aprimorarem no conhecimento de Deus pela leitura da sua Palavra e pela oração. Esforce-se em investir tempo em oração e no estudo da Bíblia, tenha bom ânimo, sabendo, no
entanto, que a presença e a ajuda de Deus se darão por sua divina graça e não
pelo mérito do seu esforço. Ao esforçar-se, e confiar, você não se faz merecedor, mas dependente da presença e da graça de Deus.
Oração: Ajuda-me, Senhor, a esforçar-me para vencer as inclinações malignas
do meu coração para que eu possa sentir a tua presença por onde quer que eu
ande. l Do livro Alto Refúgio, Pr. João Falcão Sobrinho, AD Santos n

AniversariantesdaSemana
n

a

Artur Salmazo Lima l 27 l 4 Feira

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

MOTIVOS DE ORAÇÃO l ESTAMOS ORANDO POR...
Pastores e Liderança da Igreja; Nossos vizinhos; Eleições de Outubro; Retiro de Casais; Idosos, cuidadores de idosos e casas de repouso; Casamentos dos jovens neste ano; 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; Profa. Carla; Andrea (emprego); Daniel, Paulo, David e Ruben Eagleton; 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 (saúde); Maria Luiza (bebê doente);
Paulo e Regiane (salvação); Ronaldo, Augusto e Robson (vida espiritual); Missionários Kely e Isabely, Jacson e Bruna, Rogério e Daiane, os filhos 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

Na última quarta-feira, 20 de agosto, tivemos nosso segundo encontro mensal de
oração. Foi um tempo extremamente agradável, no qual pudemos colocar diante
do Senhor os nossos anseios, interceder uns pelos outros, confessar nossas falhas,
além de adorarmos o Senhor com todo o nosso coração. Os Salmos 89 e 90 conduziram nosso encontro. Estávamos em 26 pessoas mais duas visitantes convidadas
por nossa irmã Gorete. Gostaria de lembrá-los que esta é uma programação oficial
da igreja. Queremos juntos buscarmos a vontade de Deus para nós de maneira
mais profunda. Queremos que o Senhor nos guie e nos oriente sobre coisas que
precisamos renunciar e outras coisas para as quais precisamos nos dedicar mais. E
mais, queremos que Ele inunde o nosso coração com sua presença, acendendo
dentro de nós um amor intenso por Cristo e sua obra. Nosso próximo encontro
ocorrerá no dia 24 de setembro. Não deixe de participar. l Pr. Lucas n

Deus Existe!!! Testemunho.
A reunião de oração desta 4a feira foi iniciada com um momento de gratidão ao
Senhor. As pessoas contavam e compartilhavam seus testemunhos da ação de
Deus em suas vidas. “Deus existe!!!” Foi o depoimento da nossa querida irmã Maria
dos Anjos, 80 anos de idade. Ela contou, com alegria e gratidão, a bênção recebida
e acontecida na manhã daquele dia. Ela havia ido a cidade para exames médicos. Já
no centro da cidade, lembrou e achou que havia deixado o ferro de passar roupa
ligado. Preocupada, voltou ao ponto do ônibus. Acenou para um carro para que
parasse e, talvez, ajudasse. O carro passou direto. Tentou mais uma vez, acenando
para outro carro. Desta vez, deu certo. O carro parou e era o Sergio, pai do pr. Lucas,
que gentilmente atendeu e levou a irmã Maria até sua casa. Ao cumprimentá-lo, ela
disse: “Deus existe!!!” Por sua vez, o irmão Sergio também viu a boa mão de Deus
recebendo uma mensagem e testemunho de fé logo cedo. Deus realmente existe.
Você consegue vê-lo nos detalhes de seu dia, de sua vida? A irmã Maria dos Anjos
tem oito filhos e morava na cidade de Curitiba. Há mais de 40 anos, veio para a nossa igreja. Chegando a Campinas, perguntou à uma senhora, lá no bairro Taquaral,
sobre alguma igreja evangélica que pudesse visitar e frequentar. A mulher disse:
“conheço uma, é pequenininha, mas é uma boa igreja”. Ela indicou, a irmã Maria
veio conhecer e está conosco, desde então. No início de nossa igreja, os batismos
eram realizados na Lagoa do Taquaral. Talvez tenha sido alguma irmã presente em
um destes eventos. Deus existe. Joga xadrez. E no final, só Ele ganha! n

Assembléia Geral. Faça parte!
Todos os membros da Igreja estão convocados a estarem presentes e participarem
da reunião de Assembléia Geral que acontecerá no domingo, 7 de setembro, a partir das 9h30. Assuntos importantes serão comunicados e deliberados. Compareça.

JOVENS l Encontro Especial
Galera, semana que vem teremos um Culto Super Especial na casa de um de
nossos jovens, no mesmo horário, às 19h30. Informaremos o endereço durante
a semana. Não percam mais essa oportunidade de comunhão, intimidade e
aprendizado. Fiquem com Deus. l Árthur Lima n

