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No próximo fim de semana, de 17 a 19, acontece o Retiro de Casais em Poços de 

Caldas. Com o tema “Aliança Eterna”, 35 casais, 25 de nossa Igreja e 10 casais de 

amigos convidados, participarão de um fim de semana super especial com rica, 

divertida e abençoadora programação. Entre os casais convidados, destaque para 

um grupo de 6 casais da Igreja Batista Maanaim que virão da cidade de Ilha Sol-

teira/SP, e viajarão mais de 700 km, uma viagem de quase 8 horas. Na 6a. feira, o Pr. 

Roberto Bertoni, do Ministério Voz da Verdade, é o convidado para a ministração.

No sábado e domingo pela manhã, o Pr. Edinei Reolon, da Igreja Metodista Central 

de Goiânia, será o preletor do tema. Destaque também para a noite do sábado que 

terá a ministração musical mais do que especial do casal de cantores Eduardo e 

Silvana. As crianças terão programação especial e serão cuidadas pela Isabela e 

Rebeca. O Hotel Palace é um ponto nobre da cidade, com sua arquitetura européia, 

seu conforto, beleza e deliciosa gastronomia. A cidade de Poços de Caldas é uma 

jóia do sul das Minas Gerais, super tranquila, mas agitada pelos turistas e cheia de 

atrações e passeios. O evento será, com a graça e a bênção de Deus, uma opor-

tunidade ímpar para cada casal polir a sua aliança, seu relacionamento, seu amor, a 

vida conjugal e o casamento. Nesta semana, ore pelo Retiro dos Casais. 

 Retire hoje os folders do Palace Hotel, de Poços de Caldas e o mapa de viagem.

 Horário de entrada no Palace Hotel: 6a feira, a partir das 16h.

 O que levar: roupas leves e confortáveis, Bíblia para os estudos, máquina fotográ-

fica, coração e mente abertos para ouvir a Palava de Deus, sua alegria, seu entu-

siasmo e desejo de abençoar e ser abençoado, de conhecer pessoas, novos casais, 

de compartilhar e celebrar as bênçãos de Deus.   
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Chegou o Retiro dos Casais
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 sempre bom ter às mãos um bom elástico para prender alguns ob-

jetos soltos, como lápis e dinheiro, ou para prender no lugar coisas Équebradas, como a capa do controle remoto. Quando relaxado, o elástico 

não tem utilidade. Quando esticado até o limite, ele está prestes a arrebentar e 

também não prestará para mais nada. Existe uma tensão ideal na qual o elás-

tico esticado será útil. Podemos usar isto como analogia para o nosso envolvi-

mento nas atividades ministeriais em nossa igreja. Da mesma forma em que o 

elástico relaxado não tem utilidade, o cristão parado e espectador não tem uti-

lidade para o Reino. É comparado ao servo que recebeu um talento e o enter-

rou. Teremos que prestar contas ao nosso Senhor pela passividade e mau uso 

do nosso tempo, recursos e talentos.

Por outro lado, o elástico esticado até o seu limite está prestes a se romper e ser 

marginalizado. O cristão agitado que se envolve quase que diariamente nas 

atividades da igreja e assume múltiplas responsabilidades está vivendo na zona 

de perigo – perigo de se queimar e não ter mais utilidade. A hiperatividade 

constante pode dar a impressão a alguns de que estão sendo mais espirituais e 

agradando a Deus com o seu “fazer”. Mas o estresse gerado por esta hiperativi-

dade tem efeitos colaterais importantes: cansaço crônico, estafa, distanciamen-

to no casamento, distanciamento dos filhos e falta de tempo para as disciplinas 

espirituais (oração, leitura e estudo bíblico, meditação, etc). Ao “romper o elásti-

co”, perdemos nossa eficácia, entramos em conflitos com familiares e irmãos da 

igreja e, mais perigoso, nos afastamos de Deus. Às vezes, o dano é irreversível.

Os dois extremos precisam ser evitados. Não podemos ficar parados. Precisa-

mos encontrar o nosso lugar na obra e nos dedicar a fazer o nosso melhor.

Também é preciso não confundir hiperatividade com hiperespiritualidade. 

Deus se importa muito mais com quem somos do que com o que fazemos. É 

óbvio que o que somos vai influenciar o que fazemos. Equilíbrio é o segredo 

para um envolvimento significativo, porém sustentável. Equilíbrio entre tempo 

dedicado a nós mesmos, a nossa família, igreja e aos outros. Coerência entre o 

“ser” e o “fazer”. Estique-se, mas não demais! Pr. Kenneth Eagleton
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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

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

• • •

Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças,
porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem

conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9:10

Estique-se!Estique-se!

O maior evento de capacitação de líderes cristãos do mundo.
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Nosso Propósito: ajudar pessoas a experimentarem uma vida plena e abundante com Jesus.



Devocional l Deus age no deserto

Deus tem
planos para
os desertos
da sua vida.

Alguma vez na vida você já se sentiu num deserto? Nenhuma sombra amena 

para curar as aflições da alma ou as dores do corpo, ninguém para conversar, 

nenhum amigo para consolar seu coração? Ou você está num deserto agora 

mesmo? Pois lembre-se de que Deus tem planos para os desertos da sua vida. 

Você não terá que atravessá-los em vão. De onde você não espera, para que 

você saiba que foi Ele que planejou, você verá uma rocha fendida e dali Deus 

fará brotar a solução para a sua sede. Há uma música que diz isso. No deserto 

não faltou pão nem água, não envelheceram as roupas nem as sandálias, não 

faltou uma sombra amiga de dia, nem a luz para iluminar os caminhos à noite.

No deserto, você não está só! Deus está ali para realizar Seu propósito em sua 

caminhada e lhe dar o suprimento de fé que precisa até você chegar à Canaã. 

Há verdades sobre o cuidado de Deis nos desertos da vida que você só poderá 

entender se tiver que atravessá-los. Quando se sentir em um deserto, lembre-

se de que Deus tem um propósito para os desertos do seu viver.

Oração: Deus eterno, cuida de mim por tua graça, quando eu tiver que atra-

vessar os desertos da minha caminhada nesta vida e dá-me a graça de enten-

der o teu propósito para o meu viver cada momento em tua presença.
 l Devocional Alto Refúgio, Pr. João Falcão Sobrinho, AD Santos n

Pela primeira vez terá lugar na cena científica brasileira um congresso especializado 

com o objetivo de debater os fundamentos e implicações da Teoria do Design 

Inteligente (TDI). O 1° Congresso Brasileiro de Design Inteligente ocorrerá nos 

dias 14, 15 e 16 de novembro no The Royal Palm Plaza Resort, em Campinas, com 

uma extensa programação especialmente planejada para receber e fomentar o 

debate científico em torno da origem do Universo e da Vida. Na programação, 15 

palestras sobre temas que vão desde a química, a bioquímica e a cosmologia serão 

proferidas por importantes nomes de nosso meio científico como Rodinei Augusti, 

Kelson Mota, Marcos Eberlin e Ricardo Marques. A história, conceitos e fundamen-

tos da teoria na chamada Ciência das Origens, serão abordados nos 3 dias do en-

contro. Será realizada assembleia para a criação da Sociedade Brasileira do 

Design Inteligente e a divulgação do Primeiro Manifesto Público TDI-Brasil, 

que abordará, entre outros tópicos, a questão do debate científico entre evolução e 

a TDI e o ensino da evolução e do Design Inteligente nas escolas e universidades 

públicas brasileiras. A TDI estuda e analisa os dados científicos mais recentes sobre 

os eventos que deram origem ao Universo e aos seres vivos, que interpreta 

apontando, por meio de observação científica e seus métodos, os padrões de 

inteligência revelados através da complexidade irredutível, da informação e da 

antevidência, que produzem as evidências de uma inteligência organizadora. Uma 

das principais inferências é que não existem processos naturais não guiados conhe-

cidos que, para a vida, poderiam ter formado seus sistemas de irredutível comple-

xidade, nem a informação semântica e aperiódica que governa a vida, como sugere 

a evolução darwiniana, e que a ciência assim só conhece uma causa para tal 

complexidade e informação: mentes inteligentes. “Como cientistas, pagos com 

recursos públicos”, diz o professor Marcos Eberlin, coordenador do evento, 

professor titular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), e membro das 

Academias Paulista e Brasileira de Ciências, “não temos a opção, mas a obrigação 

de, deixando nossas preferências em casa, avaliar as duas causas possíveis e contar 

à população a verdade dos dados”. E conclui: “esses dados apontam como nunca 

antes, para a maior descoberta científica de todos os tempos em ciência, a de que 

fomos planejados. A TDI se propõe então a fazer ciência plena e sem pré-conceitos, 

livres de qualquer pré-concepção de como o Universo e a Vida são, e como deve-

riam ter sido formados”. n

Sejamos como as crianças. Com elas aprendemos a amar. Elas são sinceras, amam 

desinteressadamente. Se gostam de nós, logo sabemos. Não sabem dissimular. 

Pequeninas, sorriem ao menor toque. Não criticam, indagam apenas. Não discrimi-

nam, aceitam a todos sem distinção. Sabem conviver com as diferenças. São ale-

gres a todo tempo, cantam, dançam. Fazem da vida uma eterna festa. Satisfazem-

se com qualquer brinquedo, independente do quanto custou. Não tem ambição. 

Nos ensinam mais que qualquer sábio. Confiam. O seu olhar brilha, o seu sorriso é 

sincero. Não nos pedem nada em troca do amor que nos dão, somente carinho e 

atenção. Tocam a nossa alma com a sua inocência. Mesmo as que não tem a opor-

tunidade de ter um lar, sabem sorrir. Quando nos dão um sorriso, ganhamos o dia. 

Pois o seu sorriso é uma lição. Não existe coisa mais triste, que ver uma criança 

triste. Doemos o nosso sorriso a elas, sejamos alegres. Mostremos a elas a criança 

que existe em nós. Falemos e ensinemos a elas o amor de Jesus.

Jesus fez questão de deixar registrado nas Escrituras a importância das crianças. Os 

discípulos achavam que elas o estavam aborrecendo, atrapalhando e incomodan-

do, mas Ele, com grande carinho pelos pequenos, os advertiu: “Então Jesus chamou 

as crianças para perto de si e disse: Deixem que as crianças venham a mim e não 

proíbam que elas façam isso, pois o Reino de Deus é das pessoas que são como 

estas crianças (Lucas 18:16). Pureza, inocência, bondade. Precisamos desenvolver, 

cultivar e manter as atitudes positivas das crianças em nossa vida diária. 

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

Aberto à crianças de 4 a 12 anos, o 11º Concurso “Pintando o Natal”, promovido 

pelo Museu da Bíblia (MuBi), recebe inscrições até o dia 23/11. A iniciativa visa 

despertar o interesse das crianças pelas mensagens bíblicas e valores cristãos. “Por 

meio de uma atividade lúdica, queremos que as crianças descubram a importância 

de Jesus na sua vida”, diz Erní Seibert, diretor do MuBi e secretário de Comunicação 

e Ação Social da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB).  Ao todo, 3 categorias serão pre-

miadas (4 a 6 anos, 7 a 9 anos e 10 a 12 anos) com kits de publicações bíblicas. Os 

vencedores terão suas ilustrações publicadas na revista A Bíblia no Brasil, além de 

serem exibidas em uma exposição no MuBi. Os trabalhos podem ser entregues 

pessoalmente ou via Correios no MuBi (Av. Pastor Sebastião Davino dos Reis, 672, 

Vila Porto, CEP 06414-007, Barueri/SP). O nome dos vencedores será divulgado no 

dia 14/12, durante a celebração pelo Dia da Bíblia, no Centro de Eventos de 

Barueri, local onde está situado o MuBi.
l11º Concurso “Pintando o Natal”  Tema: O Nascimento de Jesus 

Informações: (11) 4168.6225 ou museu@sbb.org.br

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

Aniversariantes Semanada
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 Amarildo e Elaine Simião, casamento l 12 l Domingo
a Gustavo Inacio da Silva l 16 l 5  Feira

a Welison Silva de Faria l 16 l 5  Feira
a Marli Ap. Rodrigues dos Santos l 17 l 6  Feira

O Senhor resgatou seu servo Jacó; não tiveram sede quando Ele os conduziu
através dos desertos; Ele fez água fluir da rocha para eles; fendeu a rocha

e a água jorrou. Isaías 48:20-21

Aprenda a Amar Como as Crianças

Você tem um valor grandioso Professor, cumprindo o seu papel de ensinar, de levar 

conhecimento à pessoas que os terão aplicados e aprendidos pelo resto da vida. O 

que seria do maior de todos os seres se não existisse o Professor? Onde estariam os 

médicos, engenheiros, diplomatas, enfim, se não pudessem contar com a sua 

atuação? Pensando dessa maneira, fica mais fácil perceber o quanto você é impor-

tante, tem valor e precisa cada vez mais ter um lugar de destaque. Agradeçemos a 

você por tudo, pela dedicação ao ensinamento, pelo dom que tão bem aplica. A 

quem tanto faz para o bem da humanidade, o nosso reconhecimento, nosso ca-

rinho, respeito e gratidão. Parabéns pelo seu dia, o Dia do Professor. n

Nunca pare de lançar suas sementes porque você não sabe qual
delas irá crescer. Talvez, todas elas cresçam. Eclesiastes 11:6

Moldando e transformando vidas

Museu da Bíblia realiza concurso “Pintando o Natal” 

Deus está conosco no deserto para realizar Seu propósito em nossa caminhada
e nos dar o suprimento de fé que precisamos até chegarmos à Canaã.


