
1ª Igreja Batista Livre de Campinas 
R. Ibrain Nobre, 447  Jd. dos Oliveiras
Campinas/SP  CEP 13044-110
Tel.: [19] 3325.0531
contato@batistalivre.org.br

l

l

Esta data surgiu em 1549, na Grã-Breta- da tradução da Bíblia para o latim. As co-

nha, quando o Bispo Cranmer, incluiu no memorações do segundo domingo de 

livro de orações do Rei Eduardo VI um dia dezembro mobilizam, todos os anos, mi-

especial para que a população intercedes- lhões de cristãos em todo o País.

se em favor da leitura do Livro Sagrado. A Há mais de 150 anos, o Dia da Bíblia, é 

data escolhida foi o segundo domingo do celebrado com o objetivo de difundir e es-

Advento, celebrado nos quatro domingos timular a leitura da Palavra de Deus. A fun-

que antecedem o Natal. Foi assim que o dação da Sociedade Bíblica do Brasil, em 

segundo domingo de dezembro tornou- 1948, contribuiu para que esta data fosse 

se o Dia da Bíblia. se popularizando cada vez mais. E, graças 

No Brasil, o Dia da Bíblia passou a ser cele- a esse trabalho, o Dia da Bíblia, passou a 

brado em 1850, com a chegada, da Euro- ser comemorado não só no segundo do-

pa e dos Estados Unidos, dos primeiros mingo de dezembro, mas também ao 

missionários evangélicos que aqui vieram longo de toda a semana que antecede es-

semear a Palavra de Deus. Durante o perí- ta data. A Semana da Bíblia é dedicada a 

odo do Império, a liberdade religiosa aos eventos variados que vão desde cultos, 

cultos protestantes era muito restrita, o maratonas de leitura bíblica que mobili-

que impedia que se manifestassem publi- zam milhares de pessoas, carreatas, con-

camente. Por volta de 1880, esta situação centrações, distribuição de folhetos, etc. O 

foi se modificando e o movimento evan- que você fará para divulgar a Biblia?  

gélico, juntamente com o Dia da Bíblia, se 
“Assim será a minha Palavra, que sa-

popularizou.
ir da minha boca; ela não voltará pa-

Pouco a pouco, as diversas denominações 
ra mim vazia, antes fará o que me 

evangélicas institucionalizaram a tradição apraz, e prosperará naquilo para que 
do Dia da Bíblia, que ganhou ainda mais 

 a enviei”. Isaías 55:11
força com a fundação da Sociedade Bíbli-

ca do Brasil, em junho de 1948. Em de-

zembro deste mesmo ano, houve uma 

das primeiras manifestações públicas do 

Dia da Bíblia, em São Paulo, no Monu-

mento do Ipiranga.

Hoje, o dia dedicado às Escrituras 

Sagradas é comemorado em cer-

ca de 60 países, sendo que em 

alguns, a data é celebrada 

no segundo Domingo de 

setembro, numa referência 

ao trabalho do tradutor Je-

rônimo, na Vulgata, conheci-

n

O Dia da Bíblia é celebrado no segundo domingo de dezembro. A palavra Bíblia 
significa "livros" e vem do grego βίβλια, língua em que foi escrito o Novo Tes-
tamento. O plural justifica-se, já que a Bíblia não é um livro somente, mas uma 
biblioteca composta de 66 livros, sendo que 39 pertencem ao Antigo Testa-
mento e 27 ao Novo Testamento. Mesmo após mais de 20 séculos, a Palavra de 
Deus, para glória do Seu nome, está em nossas mãos. 24/11 a 15/12
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s duas datas mais importantes do calendário cristão são o Natal e a Páscoa. 

Do calendário secular, também são datas das mais festejadas. O nascimen-Ato e a morte do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Deus cria o homem, cuida 

dele e o sustém. O homem, influenciado, escolhe desobedecê-lo, separa-se dele. 

Com e por amor, Deus envia seu Filho, que deixa a sua divindade e converte-se em 

ser humano. Vive, ensina, conquista corações, é odiado, perseguido e crucificado. 

Ressuscita, retorna aos seus seguidores, promete-lhes o Consolador, comissiona-

lhes a expansão de seu Reino e ascende aos céus para estar com o Pai. Cumprida a 

sua missão, Jesus torna-se o único caminho que leva a Deus. Que história linda. 

Quanto valor temos aos olhos de Deus! Você é muito precioso/a para Ele. Deus é 

amor. Ele ama muito você. Ele fez, faz e fará de tudo para viver com você, em seu 

coração. Somos o alvo do amor d'Ele. Por isso, o inimigo de Deus odeia quando 

alguém decide seguir a Jesus. Ele mente, distorce, confunde, desvia. Ele faz tudo para 

separar a criação do seu Criador. No Natal, criou uma ideia simpática, o Papai Noel 

que distribui presentes para todos, o bom velhinho. Na Páscoa, o coelhinho dos ovos 

de chocolate (nada a ver). Figuras fofinhas, carismáticas, que tomam o lugar do 

verdadeiro personagem, do sentido real de cada acontecimento.

Em Isaias 7, Acaz, o rei de Judá, estava com medo dos exércitos da Síria. Eles eram 

mais numerosos e poderosos. O rei e o povo temeram pela derrota e morte. Deus 

pede a Isaias que passe a seguinte mensagem ao rei Acaz: “Tenha cuidado, acalme-

se e não tenha medo. Que o seu coração não desanime por causa do furor destes 

restos fumegantes, a Síria e seu exército... Se vocês não ficarem firmes na fé, com 

certeza não resistirão. Disse o Senhor a Acaz: peça ao seu Deus, um sinal milagroso... 

...Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz um 

filho, e o chamará Emanuel. Isaias 7:1-14. Lá no Antigo Testamento, a vinda de Jesus é 

anunciada. Não simplesmente para a salvação momentânea de Acaz e seu povo, mas 

para a salvação de todo aquele que invocar e aceitar a Jesus em seu coração. Jesus é 

o Emanuel prometido, o Deus conosco. O Deus que anda com você, que o/a ama, 

que cuida de nós, que deseja o nosso bem. Ele nos leva e levará de volta ao Pai, hoje e 

na eternidade para viver com Ele. O medo nos afasta desta possibilidade, da fé em 

Deus, de sua presença, de sua força e poder, de sua proteção e livramento. O medo 

revela em quem confiamos, em nós mesmos, na nossa própria e pequena força. Que 

o seu coração não se desanime. Confie em Deus. Ele já lhe providenciou o Emanuel, o 

Deus conosco. Com Ele, o nosso Natal é sempre feliz. l Walter Quintana  n

Natal de Jesus
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Por
Dentro

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

Luz para o meu

Caminho
Luz para o meu

Caminho

Iluminado por tuas palavras, consigo enxergar o caminho.
Elas lançam um facho de luz sobre a estrada escura.

Salmos 119:105

O Natal está chegando e todo mundo faz a sua listinha de presentes. Adiante 

suas compras participando da Feira de Natal da Igreja Batista Livre. Serão 

oferecidos produtos variados, para todos os gostos e bolsos (moda, acessórios, 

cosméticos, artesanatos, alimentação, etc). Boas compras, bate-papo, amizade 

e muito mais. Não perca! Dia 7/12, das 14h30 às 17h30. Maiores informações 

com Claudinha, Andrea e Viviane. n

Sábado  7/Dez.l

Aproveite!

14h30 às 17h30

Feira de Natal

Comentários, textos, dicas e sugestões para o Boletim Informativo Por Dentro?
Envie email para wcquintana@gmail. Participe e contribua.



Viveu tantos anos ao meu lado, mas morreu perdido. Ele não tinha nenhum parente 

que fosse cristão e pudesse falar-lhe de Jesus, nenhum colega de trabalho, nunca 

ouviu, por acaso, uma pregação, jamais recebeu uma Bíblia, nem mesmo um 

evangelho ou sequer um folheto evangelístico. A única pessoa salva que poderia 

ter-lhe contado que Jesus o amava e desejava salvá-lo era eu, mas eu não o fiz.

O meu vizinho era uma alma imortal. Ele precisava de Cristo porque, ainda que fosse 

uma ótima pessoa, sem Cristo, estará perdido para sempre. Quando eu comparecer 

diante do tribunal de Deus, o Senhor me perguntará: ”Onde está o teu vizinho?” 

Será que a minha única resposta será: “Porventura era eu o guardador do meu 

vizinho?” Muitas vezes eu tive contato com ele no elevador, na garagem do prédio, 

sempre nos tratamos bem, mas eu nunca lhe disse uma palavra sobre Jesus. 

Agora não há como recuperar a oportunidade perdida. O Silva se foi, mas espera aí: 

Eu tenho outros vizinhos. Ainda dá tempo de falar-lhes de Cristo. Que Deus me dê 

coragem e a unção do seu Espírito para que eu possa fazê-lo. 

Extraído do livro Alto Refúgio, Pr. João Falcão Sobrinho, AD Santos n

Sou Feliz com Jesus trazer a esposa de volta a Chicago. Moody 
Letra: Horatio Gates Spafford (1829-1888) abandonou suas reuniões em Edinburg e 
Título Original: It Is Well With My Soul dirigiu-se a Liverpool para tentar confor-
Música: Philip Paul Bliss (1838-1876) tar os pais, e ficou muito alegre ao ver que 
Texto Bíblico: “Deixo-vos a paz, a minha eles estavam dispostos a dizer: “Está bem, 
paz vos dou; eu não vo-la dou como o seja feita a vontade de Deus”.
mundo a dá. Não se turbe o vosso cora- Em 1876, quando voltamos a Chicago pa-
ção, nem se atemorize”. João 14:27 ra trabalhar, passei algumas semanas no 
Por Ira David Sankey, conhecido hinista lar dos Spaffords. Neste tempo o Sr. Spaf-
americano, extraído do seu livro “My Life ford escreveu o cântico: “Sou Feliz Com 
and the Story of the Gospel Hymns”, Mi- Jesus”, em memória de seus filhos. P. P. 
nha Vida e a História dos Hinos Evangé- Bliss compôs a música a apresentou o 
licos. cântico pela primeira vez em “Farwell 
Quando Moody e eu realizávamos reuni- Hall“. O fato confortador em relação a es-
ões em Edinburgo, em 1874, ouvimos as te incidente foi que pouco antes da via-
tristes notícias do naufrágio do vapor gem para a Europa, as crianças se haviam 
francês “Ville de Havre”, em seu retorno convertido em uma de nossas pequenas 
da América, com grande número de reuniões no Norte de Chicago.
membros do Concílio Ecumênico que ha- Enquanto ainda viviam aí, o casal Spafford 
via sido realizado em Filadélfia. A bordo tornou-se muito impressionado com a 
do vapor estava a Srª Spafford, com seus Segunda volta de Cristo. O Sr. Spafford foi 
quatro filhos. A colisão fora em alto mar tão zeloso que decidiu ir a Jerusalém com 
com um grande navio, fazendo com que a esposa e a filha que lhes restava, e lá 
o vapor afundasse em meia hora. Quase aguardar a volta de Jesus, mas morreu 
todos a bordo morreram. A Srª Spafford pouco depois. A Srª Spafford é diretora de 
tirou seus filhos dos beliches e os levou uma Sociedade cuja a sede esta num edi-
para o convés. Tendo sido avisada de que fício fora de Jerusalém, onde um grande 
o vapor em breve afundaria, ela ajoelhou- número de pessoas vive, tendo tudo em 
se com seus filhos em oração, pedindo a comum. Quando visitei Jerusalém, há al-
Deus que fossem salvos se possível, ou guns anos, encontrei-a na “Rua de Davi”.
que se conformassem em morrer, se essa No dia seguinte recebi a visita da Srª Spaf-
fosse a Sua vontade. Em poucos minutos fordd, que é muito popular entre os nati-
o vapor imergiu para as profundezas do vos e professora de um grande número 
mar, e as crianças se perderam. Um dos de crianças, instruindo-as em literatura in-
marinheiros, chamado Lockurn, com glesa e costumes americanos.
quem me encontrei mais tarde na Escócia,  Sankey relata ainda o seguinte: “Este cân-
ao remar sobre o local onde desaparecera tico foi ouvido por um cavalheiro que ha-
o vapor, descobriu a Srª Spafford flutuan- via sofrido grande perda financeira no ter-
do. Dez dias mais tarde ela desembarcou ror de 1899, e que estava no mais profun-
em Cardiff, Wales. De lá telegrafou ao ma- do desânimo. Quando ouviu a estória do 
rido, advogado em Chicago, a mensagem: cântico, exclamou: ‘Se Spafford pode es-
“Salva sozinha”. O Sr. Spafford, que era crever um tão belo cântico de resignação, 
cristão, mandou emoldurar a mensagem, eu jamais me lamentarei outra vez’.”
e pendurá-la em seu escritório. Embarcou Fonte: Histórias de Hinos e Autores, CMA 
imediatamente para a Inglaterra a fim de Conservatório Musical Adventista

Oportunidades preciosas

NOSSA MISSÃO
Amar a Deus e as pessoas,

fazendo discípulos de Cristo

que vivam para Ele e que

gerem novos discípulos.

Visite www.batistalivre.org.br

Hora de
Celebrar.

Formandos dos Cursos
n Bacharelado em Teologia
n Curso Médio em Teologia
n Ministério Infantil

“Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do
ministério, para edificação do corpo de Cristo”. Efésios 4:12

Primeira Igreja Batista
Livre de Campinas

14/12
Sábado

18h

CONVITE
O corpo docente, discente e

direção da Escola Teológica

Batista Livre tem o prazer 

de convidá-lo para a 

Cerimônia de Conclusão de 

Curso e Formatura dos 

alunos da ETBL. Será uma 

grande honra e alegria 

contar com a sua ilustre

presença nesta ocasião.

8/Dezembro
Dia da BíbliaFeliz

com
Jesus

Histórias de Hinos Cristãos

Celebre e seja grato pelo
privilégio e presente de
ter e poder ler a Bíblia,

a Palavra de Deus.

Porque o amor de Cristo nos
constrange. 2 Corintios 5:14

Um garoto perguntou ao pai: “Qual é o tama-

nho de Deus”? Então, o pai pensou, e ao olhar 

para o céu, avistou um avião e perguntou ao 

filho: “Que tamanho tem aquele avião”?

O menino disse: “Pequeno, quase não dá para ver”. Então, o 

pai o levou a um aeroporto e ao chegar próximo de um avião perguntou: “E agora, 

qual o tamanho desse”? O menino respondeu: “Nossa, pai, esse é enorme!!!” O pai 

então disse: “Assim é Deus. O tamanho vai depender da distância que você estiver 

dele. Quanto mais perto você estiver dele, maior Ele será na sua vida!!!”

O tamanho de Deus

Está vendo aquela caixa grande e verde das doa-

ções de Natal, ali no canto do púlpito? Eu estava 

procurando uma dessas para decorar e preparar 

para a Campanha de Natal. Em um fornecedor, 

que descarta muitas caixas diariamente, pedi que 

me ajudasse me dando uma que fosse bem gran-

de. Ele me trouxe uma rentangular e não tão gran-

de quanto eu imaginava. Agradeci. No caminho 

para a entrega de uma compra em um Cliente, orei e pedi a Deus: “Deus, por favor, me 

ajuda a encontrar uma caixa grande”. Fiquei olhando durante todo o trajeto para ver se 

a encontrava. Fui a Aparecidinha, fiz a entrega e voltei ao trabalho. No retorno, me veio 

uma ideia à mente. Passar no Sam’s Club. “Eles devem ter alguma por lá”, pensei. 

Quando entrei pela porta automática, cumprimentei a moça da recepção e logo atrás 

dela, o que vi? Uma caixa “GRANDE” paradinha, encostadinha, separada. Parecia que 

estava me aguardando. Contei a ela a minha necessidade e lhe fiz o pedido. Ela olhou 

para a caixa, perguntou se estava vazia. Respondi que sim, e ela completou: “Pode le-

var!” Saí feliz da vida com a minha caixa, caprichei na decoração e ali ela está, toda feliz e 

orgulhosa, coletando as doações que serão entregues às crianças e famílias da ABESE. 

Amo as vezes que Deus nos surpreende. Ele é caprichoso! Que experiências você tem 

tido com Deus? Conte-nos e compartilhe! l Walter n

Caixa de Papelão
Experiências com Deus

Pela nova Diretoria de nossa Igreja. Pelos Ministérios, planos
e projetos de 2014. Pelas crianças, famílias e direção da
ABESE. Pelo Ir. Manoel e Terezinha, saúde. Pelos casais que
tem enfrentado lutas. Pelas plantações de igreja em Limeira
e Campinas sob liderança dos pastores Walter e Osmir. 
Pelo Acampamento da Família. Junte-se a nós em oração.

Rede de Oração l Nesta Semana Ore por...

n

n

 Fátima Ferrarezi l 5/12 l 5a Feira
 Eunice de Azevedo l 7/12 l Sábado

Aniversariantes Semanada

Ingredientes  2 xícara(s) (chá) de arroz, morno, transfira 

½ xícara(s) (chá) de nozes moída(s), 60 gr. para um refratá-

de uva passa, quanto baste de pimentão rio de vidro e 

vermelho para decorar. misture as nozes 

Como Fazer  Faça a sua moda 2 xícaras passadas pelo 

(chá) de arroz branco (somente adicio- processador e as uvas passas. A seguir, 

nando, sal, cebola e alho, não exagere nos decore com os pimentões para dar um to-

temperos). Após o arroz estar pronto e que mais natalino. Feliz Natal! 

n

n

n

Receita l Arroz de Natal


