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

A medida que o tempo passa, nosso corpo sofre um desgaste natural e precisa ser 

cuidado com muita atenção. Sinais vão indicando a necessidade de conservarmos, 

mantermos, de tratarmos a fonte de tantas bênçãos, o nosso corpo. Assim também 

é o casamento. Com o passar do tempo, a relação conjugal tende e pode perder o 

seu brilho, a sua saúde, a alegria para o qual ele foi desenhado, projetado. Esposo e 

esposa precisam estar sempre atentos para cuidar com muito carinho de sua união, 

a vida conjugal. Este será o tema de reflexão deste próximo Encontro de Casais, o 

Experiências. O convidado especial para a preleção é o médico cardiologista cristão 

Dr. Aniel Chaves Junior. O livro do mês sugerido para a leitura é “O Checkup do Ca-

samento”, do Dr. Henry Normam Wright, um dos conselheiros cristãos mais co-

nhecidos do mundo. Além da palestra sobre “Saúde Conjugal”, cada casal receberá 

o Questionário “O Checkup do Casamento”. A “lição de casa” para os casais será 

responder e preencher o questionário e depois conversar, buscar e trabalhar as 

áreas de melhoria indicadas. Imperdível. E aí casais: vamos fazer um checkup?   n

Próximo sábado tem Experiências. Não perca!

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

O que é necessário para atingir o nosso coração? 

Colesterol e remédios? O coração em questão é 

aquele das emoções, da alma, dos sentimentos.

Será que uma furadeira conseguiria abrí-lo? Ou 

uma serra elétrica? Não, nenhuma dessas coisas 

funciona para chegar a esse coração. Somente Je-

sus Cristo tem poder para atingir nosso íntimo, se deixarmos que Ele faça isso.

No texto sugerido de leitura (acima), vemos que o povo de Israel endureceu o 

coração, ou seja, escolheu não ouvir a voz de Deus e obedecer-lhe, recusando o 

poder daquele que os criou e rebelando-se contra Ele.

Ao nosso redor encontramos pessoas de todos os tipos. Algumas reconhecem 

a soberania de Deus e entregam sua vida para ser cuidada por Ele, mas tam-

bém encontramos aqueles que endurecem seu coração, preferindo ignorar o 

agir de Deus. Não há nada mais poderoso e suficiente para curar um coração 

assim do que a fé em Deus. Nele está a solução, a cura, a libertação. O coração 

torna-se forte, grato, alegre, humilde, cheio de ações de graças, que canta e 

glorifica a Deus.

Quando alguém vai ao cardiologista, este pede ao paciente que faça vários 

exames. Depois, com os resultados em mãos, o médico faz um diagnóstico da 

situação e passa uma receita. Possivelmente, seguindo as recomendações do 

cardiologista, o paciente seja curado, ou pelo menos melhorará. Só que quan-

do se espera demais e a doença já está avançada, às vezes não há o que fazer.

Este processo funciona também com o homem em relação a Deus. Quando va-

mos tratar logo da nossa alma, podemos encontrar a cura eterna mediante o 

arrependimento de tudo o que fizemos e que desagrada a Deus, a fé em Cristo 

e uma vida diária segundo as recomendações da receita prescrita (a Bíblia).

Como não sabemos quando será o nosso 

fim, é necessário tratar o coração com pro-

priedade. O único cardiologista espiritual 

qualificado chama-se Jesus Cristo, e ele 

atende sempre. Consulte-o e siga a Sua re-

ceita.

l Do Devocional Pão Diário, RTM n

Em Deus está a solução,
a cura, a libertação. O
coração torna-se forte,
grato, alegre, humilde,

cheio de ações de graças,
que canta e glorifica a Deus.

Somente Jesus Cristo
tem poder para

atingir nosso íntimo,
se deixarmos que

Ele faça isso.

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.

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.

Retiro de Casais 2014
Aliança Eterna

É necessário polir para renovar o brilho.

17 a 19/outubro  Palace Hotel  Poços de Caldas/MGn n

Informações e inscrições com Equipe de Coordenação do Grupo de Casais

ou pelo email casais@batistalivre.org.br

Vocês merecem este presente. 
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 EncontroEstudo&Adoração l Domingo, 18h30 às 20h30

 PequenosClubCrianças l Domingo, 19h às 20h15
a EncontroMulheres l 3  Feira, 14h30 às 16h 

a a a
 NosLaresGrupos Estudo l 4 , 5  e 6  Feiras, 20h

 PlugadosAdolescentes l Sábado, 16h às 18h

 EncontroJovens l Sábado, 19h30
a a EscolaTeológica l 2  e 3  Feira, 19h30 às 22h30

o ExperiênciasCasais l 3  Sábado, 18h30
a

 EncontroOração l Última 4  feira do Mês, 20h

NossaAgenda

O único cardiologista espiritual qualificado chama-se Jesus Cristo,
e ele atende sempre. Consulte-o e siga a Sua receita.

Leitura Bíblica
Salmos 95:1-11

O meu corpo e o meu
coração poderão fraque-

jar, mas Deus é a força do
meu coração e a minha

herança para sempre. 
Salmos 73:26

18h30 às 20h
Sábado  20/setembrol

Responda sinceramente: Como está a saúde do seu casamento, de verdade?

Festa para toda a família, para toda a Igreja. Convide e traga seus amigos. 

Este será o destino do próximo passeio Picnic no Parque, Dia da Família, que 
acontecerá no dia 4 de outubro, sábado. A atração dos dinossauros fica no Parque 
Rocha Moutoneé, na cidade de Salto. Depois de passearmos e conhecermos o par-
que, teremos o nosso Picnic coletivo. Cada família leva o seu lanche e todos juntos 
compartilhamos de uma deliciosa mesa e refeição. A tarde, Feira de Artesanato em 
Salto para um sorvete e comprinhas. Faça a sua inscrição com o Grupo de Casais. 

Parque dos
 Dinossauros

SEJA VOCÊ TAMBÉM UM SEMEADOR
1ª Igreja Batista Livre de Campinas  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

• • •



Devocional l Só Deus é Deus

Porque tu és grande e operas maravilhas. Só tú és Deus. Salmos 86:10

A singularidade de Deus significa que a adoração a qualquer outro deus é uma 

completa inutilidade. Deus é espírito. Portanto, qualquer representação mate-

rial de qualquer deus, mesmo do Deus único, é inócua e inconsequente por-

que distancia o adorador do único Deus que existe e deve ser adorado.

Suponha que todos os 7 bilhões de habitantes da Terra decidam invocar a 

Deus ao mesmo tempo. Deus pode ouvir a todos ao mesmo tempo porque Ele 

é “onisciente”. Pode responder a todos, de todos os lugares da terra porque 

Ele é “onipresente”. Pode atender a todas as súplicas, respeitada a sua sobe-

rania, porque Ele é “onipotente”. Ainda sobra capacidade a Deus para ouvir e 

dar resposta a outro 7 bilhões de seres no céu e na terra. 

Você pode invocar a Deus para adorá-lo e para dirigir a ele suas súplicas a 

qualquer hora do dia ou da noite, esteja onde estiver, porque Deus é tão gran-

de que a sua súplica não deixará de ser atendida por estar ele ocupado demais 

com os outros 7 bilhões de seres humanos na terra. O seu Reino domina so-

bre tudo.

Oração: Maravilhoso Deus, quem sou eu para que olhes para mim e tenhas 

cuidado de mim? Eu te louvo, Senhor, porque nunca me deixas só. Ajuda-me a 

confiar na grandeza da tua graça.

l Do livro devocional Alto Refúgio, Pr. João Falcão Sobrinho, AD Santos n

Com tanta gente conectada no mundo, foi criado o yesHEis para ajudar os cristãos 

a compartilharem sua fé em Jesus. O aplicativo apresenta um rico e diversificado 

recurso que possibilita divulgar o Evangelho através de várias redes sociais. yHi é 

uma ferramenta incrível para ajudá-lo a compartilhar online o Evangelho de uma 

forma tão natural como qualquer outra coisa que você faz. Ele busca ativamente 

conteúdos das “boas novas” na internet, de qualidade e mais “compartilhável”, com 

apresentação envolvente e autêntica do Evangelho que cria uma oportunidade 

para o internauta conhecer, interessar-se e torna-se um seguidor de Jesus. Isso 

significa que sempre que você compartilhar o conteúdo de yHi com seus amigos 

ou família, você não apenas compartilha um vídeo importante ou uma história 

significativa, você também lhes apresenta a oportunidade de fazer parte da maior 

história da Terra.

Como funciona? 1. PESQUISE. EXPLORE. COMPARTILHE. Crie uma conta e 

busque por vídeos ou imagens para compartilhar no seu mural, no seu feed, em 

tópicos de discussão ou por e-mail para seus amigos conferirem. 2. A VERDA-

DEIRA BOA NOVA. Todo mundo que assiste o conteúdo será apresentado a uma 

oportunidade de se envolver com o Evangelho rapidamente, um vídeo autêntico 

com a opção de se tornar um seguidor de Jesus. 3. PRÓXIMOS PASSOS. Junto ao 

vídeo, é apresentado o que significa ser um seguidor de Jesus com o processo de 

“Próximos Passos” e, se for apropriado, o internauta é conectado com a sua igreja 

ou com um grupo da igreja local em sua área. Ele também é incentivado a usar o 

yHi para compartilhar a verdadeira boa nova, sobre Jesus, com seus amigos. 

Aplicativo para Evangelismo nas Redes Sociais

Lidere onde você está. Participe do maior evento de treinamento
de líderes cristãos. 30/out. a 1/nov.  Comunidade da Esperança.n

Feira de produtos cristãos acontece nesta semana em São Paulo

Aniversariantes Semanada
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 Manoel e Terezinha Munhoz, casamento l 14 l Domingo
a Rafael Jacobsen de Azevedo l 15 l 2  Feira

a Bruno e Anna Carolina Batista, casamento l 17 l 4  Feira
a Filipe dos Santos Cruz l 19 l 6  Feira

 Luciano e Lucy Pastre, casamento l 20 l Sábado

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

De 5a. feira a sábado, será realizada no Centro de Exposições Imigrantes, em São 
Paulo, a 3a. Feira Literária Internacional Cristão e uma Feira de Produtos Musicais. 
Em um mesmo local, empresas e ministérios apresentam seus produtos e serviços.

Quem vê este jovem batalhador e decidido não imagi-
na o quanto sua vida mudou nos últimos quatro anos. 
Em 11 de setembro de 2009, Pedro foi internado com 
menos de 1% de chance de sobrevivência e o diagnós-
tico de uma doença fatal que se espalhou rápido por 
sua corrente sanguínea. Seis meses e dois comas mais 
tarde, ele sai vivo dessa experiência, mas com os qua-
tro membros amputados acima dos cotovelos e dos 
joelhos. Pedro estava destinado à cadeira de rodas.

Mas ele desafiou o destino e venceu! Em “Superar é 
Viver”, Pedro conta como num curto espaço de tem-
po, e ainda tão jovem, teve percepção e maturidade 
para enfrentar um problema de saúde tão grave sem 
desanimar. Em 6/12/2010, ele doou sua cadeira de ro-
das e nunca mais sentou em uma. Era o início de sua 
independência e realização. “Acredito que cada um 

sabe o tamanho dos seus problemas e as dificuldades pessoais para enfrentá-los. A 
mensagem que gosto de passar é a de que se pode fazer mais com mais. Se eu 
posso fazer tanto com tão pouco, você também pode fazer mais com o que tem.

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; povos em guerra (Síria, Iraque, Ucrânia, 

países africanos; professores, gestores e estudantes (salvação); cristãos perseguidos 
apelo mundo; por chuvas; Caroline Dias; Luiz Henrique; Prof . Carla; Andrea (empre-

go); Daniel, Paulo, David e Ruben Eagleton; Enildo; Claudia Barbosa; Ivete Silva (saú-

de); 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 e Daia-

ne, os filhos João Lucas e Nícolas.
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 Expoflora Holambra  29/agosto a 28/setembro

Expoflora é a maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina, 

realizada anualmente em Holambra para dar as boas-vindas à primavera. Holam-

bra é uma antiga colônia holandesa e seu nome é a junção das palavras Holanda, 

América e Brasil. A cidade mantêm as características, os costumes holandeses e in-

clusive a culinária, também divulgados durante a Expoflora. Apesar de contar com 

pouco mais de 11 mil habitantes, Holambra é o maior centro de cultivo e comerci-

alização de flores e plantas ornamentais do país e responde por cerca de 40% das 

vendas do setor. Por isso, os mais de 300 produtores vinculados à Holambra apro-

veitam a Expoflora para mostrar aos visitantes as novidades em flores e plantas or-

namentais, já que o evento é, hoje, a grande vitrine das novidades da floricultura 

nacional. Em sua primeira edição, em 1981, o evento atraiu mais de 12 mil pessoas 

em um único final de semana. Hoje, mais de 300 mil turistas visitam o evento a cada 

ano.

 Festa das Flores e Morangos de Atibaia  5 a 28/setembro

 Festa do Morango de Monte Alegre do Sul  16/agosto a 7/setembro 

É Primavera., tempo de Festa. Curta!

yesheis.com  Ajudando você a compartilhar Jesus onlinen

Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem
com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos
se viu um Deus além de ti, que opera em favor

daquele que por Ele espera. Isaías 64:4


