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

A paz do Senhor queridos irmãos. É com muita felicidade que no domingo passa-

do, na Assembleia, fomos aceitos como membros desta Igreja. Minha esposa Carla 

é natural de Belém do Pará e nasceu em berço evangélico, com sua família con-

gregando na Igreja Assembléia de Deus. Em 2007, por motivo de mudança de cida-

de, Carla tornou-se membro da Igreja Batista Renovada, em São José dos Campos, 

onde nos encontramos. Eu sou natural da linda cidade de São José dos Campos/SP 

e me converti aos 16 anos, em 2001, na Igreja Batista Renovada.

Carla e eu nos conhecemos em janeiro/2007 em um Retiro de Carnaval da Igreja, e  

temos como testemunha de vida que foi Deus quem nos uniu, fazendo-nos encon-

trar. Logo depois, em abril do mesmo ano, começamos a namorar. Em julho noiva-

mos e em 2008, também no mês de julho, nos casamos. Nestes 6 anos de casados 

temos experimentado muitas bençãos de Deus, do amor e carinho um pelo outro, 

mas também, como qualquer casal, temos vivido algumas tribulações e desafios 

que tem produzido aprendizados e amadurecimento a cada ano. Acima de tudo 

somos um casal como um “cordão de três dobras”, alicerçados em Deus e, graças a 

nossa aliança efetuada junto a Deus, seguimos sempre adiante nos fortalecendo a 

cada dia de nossas vidas. Em abril de 2013, por motivos de trabalho, mudei-me 

para Campinas, mas somente eu, deixando Carla em São José dos Campos. 

Em dezembro do mesmo ano nos mudamos de forma definitiva para Campinas. 

De janeiro deste ano até maio ficamos em oração buscando uma igreja para con-

gregar e, em um domingo à noite de maio, Deus nos conduziu à rua da Igreja Batis-

ta Livre onde tivemos a oportunidade de conhecer e sermos recebidos com muito 

carinho. Aos jovens e adolescentes, quero deixar uma mensagem a todos vocês. O 

namoro é uma fase muito importante para um casamento e não pode ser levado 

como uma simples diversão. Aproveitem de forma lícita cada momento da vida, 

pois quando conhecerem a pessoa certa para a vida de vocês, será de uma forma 

muito linda e abençoada, assim como foi comigo e a Carla. Todas as coisas me são 

lícitas, mas nem todas as coisas convêm; todas as coisas me são lícitas, mas 

nem todas as coisas edificam. 1 Coríntios 10:23 l William Castro   n

Novos membros são recebidos em Assembleia
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uando passamos por dificuldades e pa-

rece que uma nuvem escura está impe-Qdindo nossa visão, o que fazemos?

A quem procuramos para nos socorrer e nos aju-

dar a enxergar a solução?

Josafá foi rei em Judá entre 870 e 849 a.C. Durante 

seu governo, reis de nações vizinhas quiseram to-

mar o pequeno estado de Judá. Certo dia ele soube que os exércitos de Amom 

e Moabe estavam próximos de sua capacidade e iriam atacá-la em breve. O 

que ele deveria fazer? Como se defender com um exército tão pequeno?

Talvez ele tenha se lembrado da promessa feita ao seu antepassado Salomão: 

Deus disse que responderia a oração daqueles que se humilhassem e o bus-

cassem, deixando de fazer o que não lhe agrada (veja o versículo em destaque).

Josafá e o povo reconheceram sua fragilidade e oraram a Deus, dizendo que 

não sabiam o que fazer, mas que confiavam n’Ele (verso 12). O Senhor os aju-

dou, fazendo com que os exércitos inimigos fossem aniquilados. O fato de Judá 

ter reconhecido diante de Deus sua fragilidade, sua falta de entendimento com 

a situação de guerra e a sua necessidade do auxílio divino fez toda a diferença.

Quantas vezes nós, ao invés de simplesmente confiarmos nas promessas de 

Deus, pensamos que precisamos ainda fazer mais alguma coisa para agradá-

lo? Achamos que confiar em Deus é muito pouco e que nada vai acontecer se 

nós mesmos, com nossas próprias mãos, não fizermos algo concreto para aju-

dar Deus a agir. Precisamos reconhecer diante de Deus que somos incapazes 

de resolver nossos problemas sozinhos.

Então, diga a Deus em oração: Eu não sei o 

que fazer, mas confio em ti, meu Deus! Eu 

não sei qual caminho seguir, mas quero en-

xergar a tua direção! Deus ama muito você 

e cuida de você com carinho, todos os dias. 

 l Devocional Pão Diário, RTM n
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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

William e Carla estão conosco desde maio e agora foram aceitos à membresia

SEJA VOCÊ TAMBÉM UM SEMEADOR
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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

• • •

A melhor posição na vida cristã é a da “impossibilidade humana”,
pois quando eu não posso, Deus pode. E quando Deus faz,

a glória fica para Ele, e é somente d’Ele.

Leitura Bíblica
2 Crônicas 20:1-12

Confiança
Se o meu povo, que se
chama pelo meu nome,

se humilhar e orar, buscar
a minha face e se afastar
dos seus maus caminhos,

dos céus o ouvirei, perdoarei
o seu pecado e curarei a
sua terra. 2 Crônicas 7:14

Encontro de Oração

1 Tess. 5:17

Nesta próxima 4a feira, dia 24, teremos o nosso Encontro de 

Oração. Uma oportunidade ímpar para estarmos juntos, em 

comunhão, orando e intercedendo por nossas famílias, vidas, 

pelos trabalhos e projetos, por pessoas amigas, por ne-

cessidades que Deus nos tem chamado a orar. Às 

20h, todos estão convidados. Ore e fortaleça-se!   n



Devocional l Enquanto você dorme

Enquanto você dorme, a água não para de evaporar-se para produzir a chuva 

que vai regar o seu trigo, que você vai transformar em pão. Enquanto você 

dorme, Ele está cuidando para que não falte o oxigênio que você, mesmo dor-

mindo, vai aspirar para oxigenar o seu sangue e irrigar o seu cérebro para que 

você possa sonhar. Enquanto você dorme, Deus cuida para que a Terra não 

pare de girar. Com o mesmo amor, Deus cuida de você quando você acorda, 

anda, trabalha, estuda, ama, conversa. Esteja você consciente disso ou não, 

acordado ou dormindo, Deus cuida de você com o mesmo zelo com que você 

cuida da parte mais sensível do seu corpo, a menina dos seus olhos.

Deus não permitirá que ninguém, nem o diabo, coloque no seu caminho uma 

pedra que você não possa transpor. Mas, cuidado! A certeza de que Deus cui-

da de você não lhe permite vacilar e cometer erros que você mesmo decida 

praticar. Jamais se esqueça de que Deus zela por você para você não tropeçar 

ou escorregar, cair, ferir-se, apesar do cuidado de Deus. Se você decidir errar, 

nunca será por falta do cuidado e do amor de Deus. Deus ama muito você e 

cuida de você com muito carinho, todos os dias. 

Oração: Dá-me Senhor, o poder da tua graça para que eu jamais me esqueça 

de que cuidas de mim e venha a pecar. Se isso ocorrer, Pai, dá-me arrependi-

mento para buscar o teu perdão e prosseguir sob o cuidado da tua graça. 
 l Devocional Alto Refúgio, Pr. João Falcão Sobrinho, AD Santos n

Certo dia, enquanto tomava uma coca cola e saboreava um sanduíche com a mi-

nha família, surgiu um homem batendo em nossa porta, maltrapilho, barbudo e su-

jo. Aparentemente, era um morador de rua. Pediu-me algo para comer. Dei-lhe um 

sanduíche, que minha esposa preparou para ele, e também um pouco de refrige-

rante. Mas aproveitei a oportunidade e dei-lhe também um panfleto informativo 

do motivo da nossa estadia naquela cidade e também um folheto evangelístico. 

O homem recebeu a comida com gratidão, porém, os folhetos colocou-os no bol-

so. Três dias mais tarde, o homem voltou. Ficamos um pouco assustados, pois es-

tava ficando rotineiro os pedintes virem à nossa casa, desejando algo para comer 

ou pedindo algum dinheiro. E acreditamos que eles diziam uns para os outros que 

“na casa do pastor” sempre se conseguia algum tipo de ajuda. Mas já tínhamos si-

do alertados para tomarmos cuidado por que essa estava sendo uma estratégia 

dos assaltantes para entrarem nas casas. Esse era o nosso medo. Temíamos em re-

cebê-los, mas pensávamos: “Não seria essa uma forma de evangelizar e alcançar 

esses perdidos”?

Três meses se passaram e, num domingo pela manhã, estávamos nos preparando 

para fazermos a nossa Escola Bíblica Dominical, e também esperando o presidente 

da Missão Batista Livre no Brasil, juntamente com a sua esposa, para cultuarem 

conosco, quando avistei um homem na praça em frente à nossa casa, e o mesmo 

acenou para mim e me chamou. Não o reconheci, mas fui até ele. E me perguntou: 

“Sabe quem eu sou?” Eu não o reconhecera, porém, ele se identificou como sendo 

aquele mendigo que, meses atrás, havia me pedido ajuda. Estava irreconhecível!  

Limpo, de barba feita, completamente diferente. Contou-me que, após aquele dia 

em que eu havia lhe dado comida e os folhetos, esses continuaram em seu bolso 

durante três dias. E naquela noite, ao colocar a mão no bolso, sentiu-os, e, abrindo-

os, os leu. Sentiu o peso do pecado e reconheceu que a sua vida estava daquela 

maneira unicamente por sua culpa. Havia se tornado um alcóolatra e um viciado 

em crack, perdera tudo o que tinha e agora vivia nas ruas. Quando percebeu a sua 

condição diante de Deus, saiu à procura de uma igreja, entregou a sua vida a Jesus 

e o recebeu como seu Salvador naquela mesma noite. 

Falou-me ainda que fazia três meses que estava longe das drogas, estava adorando 

a Deus na Igreja Evangélica Assembleia de Deus e que estava tirando novos docu-

mentos, pois encontrara um emprego em uma loja, e que tinha voltado para me 

contar tudo o que lhe acontecera. Convidei-o para cultuar junto conosco, mas dis-

se-me que não podia. Estava indo visitar um sobrinho seu que estava vivendo da 

mesma forma que ele vivia e iria falar-lhe do amor de Deus e como o Senhor Jesus 

transformou a sua vida. Através do testemunho vivo daquele homem, e agora tam-

bém nosso irmão, podemos nos alegrar e confiar no poder da Palavra de Deus em 

transformar vidas. Nós somos os enviados para anunciar às pessoas a mensagem 

do Evangelho, mas quem faz a obra no coração dos pecadores é o Espirito 

Santo de Deus. Portanto, não podemos deixar de evangelizar a todos quando ti-

vermos oportunidade, pois Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer salvá-las. Foi 

pra isso que ele enviou o seu Filho amado Jesus. Glória a Deus pela vida de José Ro-

berto, que hoje também é um filho de Deus! l Pr. Walter Almeida, IBL Limeira. n

Vem aí! Lidere onde você está. Participe do maior evento de Treinamento
de Líderes Cristãos. 30/outubro a 1/novembro  Comunidade da Esperançan

Jovens  Próximo Sábado tem Casórion

Fala galera! Com tantos casamentos esse ano, chegou a vez do Cris e da Carolzinha, 
próximo sábado, 27/9! Aêêê!!! Compromisso mais do que importante. Por isso, não 
teremos o Encontro de Jovens nesta data e todos estão convidados à prestigiar a 
união desse abençoado casal. Todas as informações do casório estão no convite, a-
fixado no mural do hall de entrada da igreja. Te vejo lá. Capricha no visu. Até mais! n

Como você reagiria diante da possibilidade de se tornar 

sócio de Deus e poder contar com a ajuda dele para ala-

vancar sua vida profissional e financeira? A ideia pode pa-

recer ousada, mas a Bíblia nos mostra que Deus quer par-

ticipar de nossa vida como um todo, e não apenas da par-

te espiritual. Jesus abordava com frequência temas como 

trabalho, carreira e negócios e aproveitava as situações 

cotidianas para semear valores e promover mudanças.

Em Sociedade com Deus, os autores do consagrado de 

As 25 Leis Bíblicas do Sucesso voltam a se aprofundar 

na sabedoria milenar da Bíblia e apresentam as leis para 

quem deseja atingir um padrão ainda mais alto de suces-

so e excelência com a condição de ter fé em Deus e buscar firmar uma parceria com 

ele. Nessa sociedade, como em qualquer outra, cada lado tem direitos e deveres, 

ônus e bônus. Deus vai entrar com o “capital” e o “trabalho” dele e espera que você 

faça a sua parte para que o projeto decole e renda frutos a ambos. Os princípios 

aqui reunidos formam um plano de ação para que você alcance uma nova dimen-

são de ética e serviço ao próximo, tornando-se uma pessoa íntegra, buscando su-

perar-se em tudo o que faz e cuidando das pessoas à sua volta. 

l Sociedade com Deus, William Douglas e Rubens Teixeira, Sextante n

MOTIVOS DE ORAÇÃO l ESTAMOS ORANDO POR...
Pastores e Liderança da Igreja; Nossos vizinhos; Missão Ouro Verde; Paz nas esco-

las; Novos convertidos; Famílias da Igreja; Nova diretoria a ser eleita; Plano do ano 

2015; Eleições de Outubro; Retiro de Casais; Idosos, cuidadores de idosos e casas 

de repouso; Casamentos dos jovens neste ano; Africanos e famílias vítimas do Ebo-

la; povos em guerra (Síria, Iraque, Ucrânia, países africanos); professores, gestores e 

estudantes (salvação); cristãos perseguidos pelo mundo; por chuvas; Saulo; Erisvan; 
aCaroline Dias; Luiz Henrique; Prof . Carla; Andrea; Daniel, Paulo, David e Ruben Ea-

gleton; Enildo; Claudia Barbosa; Ivete Silva; Deise e família; José Firmino e mãe; Isa-

bel França; Francisco de Salles; Maria Emília; Maria Vinagre; Neusa e Erivan; Manoel 

e Terezinha; Mercedes e Isaías; Paulo e Regiane; Ronaldo, Augusto e Robson; Mis-

sionários Kely e Isabely, Jacson e Bruna, Rogério e Daiane, João Lucas e Nícolas. n

TESTEMUNHO José Roberto e Pr. Walter

Em Outubro tem Picnic no Parque. Não perca!
Este será o destino do próximo passeio Picnic no Parque, Dia da Família, que 
acontecerá no dia 4/10, sábado. A atração dos dinossauros fica no Parque Rocha 
Moutonneé, na cidade de Salto. Depois de passearmos e conhecermos o parque, 
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.   n

Parque dos
 Dinossauros

Parque Rocha
Moutonneé

Convide
um amigo.

4/Outubro
Sábado
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a Enzo Pestana l 18 l 5  Feira
 Eduarda Andrade Marinho l 21 l Domingo
 Lucas Ferrarezi l 21 l Domingo

a Daniel Gustavo Pollo l 22 l 2  Feira
a Ana Rita Christ Quintana l 23 l 3  Feira

a Flavia Andressa Gomes Coutinho l 24 l 4  Feira
a Hilda e José Silva, casamento l 24 l 4  Feira

a Marylson Júnio Xavier l 25 l 5  Feira
a Lélia e Fernando Eufrazio, casamento l 26 l 6  Feira

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

LEADERSHIP
SUMMIT

BATISMO Classe de Preparação para Batismo 
Deseja se batizar? Procure o Pr. Lucas e inscreva-se!  

Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de
angústia, pois Ele supre aos seus amados enquanto dormem. Salmo 127:2

Semeando
Salvação


