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Um Natal para aquecer corações
Desde o dia 24/11 está acontecendo a
Campanha da Esperança, com o objetivo de coletar alimentos, roupas, livros
e brinquedos para as crianças assistidas
pela ABESE, a Associação Beneficente
Semeando Esperança. No sábado passado, 30/11, foi realizado o primeiro
“Mutirão Hora de Amar”, do ministério
de Ação Solidária”, para a Arrecadação
de Alimentos no Hipermercado Extra
Abolição. Duas equipes de voluntários,
sob a coordenação dos líderes do ministério, estiveram das 8h às 16h abordando, promovendo e coletando as doações junto aos Clientes do estabelecimento.
Como resultado, mais de 600 kg de diversos gêneros alimentícios foram doados e coletados. Também foram coletados roupas e até uma TV. Os mantimentos serão utilizados na montagem de
Cestas de Alimentos que serão entregues e doadas as crianças e famílias da
ABESE. As crianças também serão presenteadas com brinquedos e artigos
escolares que atenderão as suas Cartinhas de Natal.
Neste sábado, 7/12, aconteceu o se-

gundo dia e evento de coleta, no mesmo local e horário. Na 3a feira, 17/12, a
noite, será feita a entrega dos donativos
na sede da ABESE. Você está convidado/a a participar deste momento tão
especial e importante, finalizando então
esta Campanha de Amor.
A iniciativa foi um trabalho integrado do
Ministério de Ação Solidária juntamente
com os jovens. Foi uma experiência rica
e marcante para todos, pela mobilização, planejamento e engajamento, pelo
trabalho de equipe, pelo serviço, apoio
e ajuda ao próximo.
“Em nome do ministério de Ação Solidária e dos jovens agradecemos a todos
os que oraram e participaram com seu
tempo, recursos e amor. O expressivo
resultado alcançado só foi possível pela
dedicação e cooperação de todos. A
Campanha beneficiará 50 Famílias com
um Natal mais recheado, abençoado e
feliz.
Após o culto, procure o Marcelinho ou
Árthur para o acerto do Kit Presente, no
valor de R$30,00/kit, para todas as 45
crianças da ABESE. Que Deus abençoe a
todos. n
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onheço pessoas que gostam muito de olhar o passado como forma de reviver boas experiências e de buscar inspiração para seu caminhar. Eu sou uma
destas pessoas. A Palavra do Senhor nos ensina duas coisas sobre o passado. Primeiro, devemos esquecer, abandonar as experiências de pecado e atitudes
que nos afastaram de Deus, perdoar os que nos ofenderam, e não carregar o peso
das frustrações. Neste sentido, abandonar o passado é algo bom e que deve ser
feito. Em segundo, Ele nos ensina também que olhar para o passado, para os heróis
da fé, para os grandes feitos de Deus na história pode ser uma experiência magnífica,
visto que ao navegar na história da humanidade, veremos o mover espetacular de
Deus desde a criação, resgatando o homem e conduzindo-o de volta à sua presença.
Certa vez, num culto de oração de nossa igreja, propus que mergulhássemos numa
experiência antiga. Nosso encontro aconteceu sem uma liturgia tradicional. A proposta foi que vivenciássemos uma legítima “RODA DE VIOLA” (entenda-se violão).
Cada pessoa, espontaneamente, relatava algum momento que estava passando ou
que passou e de como aprendera a encarar a vida de forma criativa e inspiradora.
Quase sempre, após testemunho, a pessoa solicitava um cântico ou hino de louvor a
Deus que representava sua intimidade com o Todo Poderoso, e então juntos exaltávamos o Nome do Senhor.
Isso me fez lembrar os tempos em que não existia tanta correria e superficialidade
com as coisas de Deus. Tempos bons onde irmãos e irmãs, em volta de um violão,
apenas tinham prazer em louvar ao Senhor com suas vozes. Um tempo em que o povo caminhava, cantava e seguia a canção da piedade e da reverência, sem esperar
que uma rajada emocional o fizesse pensar ter visto Deus. Houve um tempo em que
os encontros de crianças, jovens e adultos, fossem na igreja ou em qualquer lugar,
eram sempre acompanhados pela tal “RODA DE VIOLA”, e todos estavam ali com
alegria e singeleza. Não importavam as circunstâncias, a paz do reino de Deus inundava nossos corações. Por mais que a vida tentasse nos tirar a esperança, ela se renovava dentro de nós. "Feliz é o homem que conhece os vivas de júbilo e que anda na
luz da tua presença Senhor (Sl 89.15)".
A igreja precisa urgentemente reviver as boas experiências. Em tempos de individualismo e superficialidade, é preciso buscar a simplicidade e a pureza, a louca experiência da mutualidade cristã que transforma pessoas de todos os tipos em adoradores
do Eterno. Tenho muita saudade do tempo em que a vida cristã se efetivava no relacionamento com meus irmãos, assentados a compartilhar sonhos e louvar o nome
do Poderoso Deus. Proponho que revivamos os bons modelos do passado, não para
santificarmos métodos, mas para reavaliarmos princípios, permitindo que o Espírito
do Senhor nos guie em Paz em nossa Jornada de Fé. Pr. Lucas Lima n

Novos
membros e Diretoria 2014
8/Dezembro
No Domingo passado, 1/12, foi realizada pela manhã na Igreja a última Assembléia
Geral do ano. Dentre os vários assuntos tratados, foi realizada a eleição da Diretoria
paraDia
o próximoda
ano queBíblia
ficou composta pelos seguintes integrantes: Pr. Lucas Lima, presidente; Walter Marinho, vice-presidente; Thiago Anjos, 1ºtesoureiro; Rafaela Cremones, 2ªtesoureira; Silvia Bristotti, 1ªsecretária e Rejane Marinho, 2ªsecretária. O Conselho Fiscal será constituído pelo Renan Meiado, Francisco Lima e Martha Jalkauskas. Que Deus abençoe a nova equipe de Diretoria de nossa Igreja. n

Notícias da Turquia
Domingo, 1/12/2013, Esmirna, Turquia
Passai, passai pelas portas: preparai o caminho ao povo: aterrai, aterrai a estrada,
limpai-a das pedras; arvorai bandeira aos
povos. Isaías 62:10
Graça e Paz Amados Irmãos,
Amados, é com muitas saudades que escrevo esta carta. Primeiramente para saber como estão os queridos irmãos, bem
como também suas famílias. Não se esqueçam de que também gostamos de receber notícias dos amados e saber o que
o Pai tem feito no meio de vós.
Bem, já faz três meses que estamos aqui.
Continuamos com a difícil tarefa do aprendizado da língua. Hoje se iniciou o inverno aqui (está fazendo sete graus). Em
outra cidade próxima já esta nevando.
Graças ao Pai, há duas semanas, consegui
uma professora para me ajudar com a língua em casa às segundas-feiras à tarde,
pois estou tendo muita dificuldade em aprender na EGE. Tenho visto que não sou
somente eu, mas também meus vizinhos
querem que eu aprenda logo a língua. Primeiramente, porque querem me encher
de perguntas e em segundo lugar porque
querem fazer amizade. Algumas vezes
eles vêm até minha porta e sempre trazem algo de comer e tentam se comunicar, mas ainda não falo o turco e eles não
falam inglês. Sendo assim, deixam o prato
e vão embora. Dou graças ao Pai, pois ele
já tem me dado oportunidades de compartilhar da Palavra com alguns.
Na EGE, onde estou estudando a língua,
conheci duas moças do Irã. Uma delas fala
o inglês. Sendo assim temos podido conversar. Convidei-a para almoçar em casa.
Durante o almoço, perguntei-lhe que língua falavam em seu país. Ela me disse que
era Farsi, mas também tinham que aprender um pouco do Árabe, pois o livro em
que creem é escrito nesta língua. No entanto, ela me disse que não gosta, pois
não entende nada do que lê. Neste momento eu disse a ela que o Pai quer nos
comunicar em uma língua que possamos
entender. Disse a ela que tenho o “livro”
em que creio na minha própria língua.

Assim, posso entender o que o Pai quer
de mim e tem para mim. Ela ouviu tudo,
mas não disse nada. Ela faz aniversário no
mesmo dia que a Isabely e quando ficou
sabendo, ficou muito feliz. Tenho orado
por ela, pois creio que o Pai tem um plano
para a vida dela.
Há mais ou menos um mês atrás uma menina disse a Isabely que não iria chamá-la
pelo nome, pois o nome dela tem ISA do
profeta; pois no livro deles, “Isa” é Jesus.
Quando vou para Ege, de dentro do ônibus posso ver umas casas nas montanhas
e uma bandeira enorme fincada lá. Cada
vez que vejo esta bandeira me recordo do
versículo que diz na Palavra do Senhor:
ARVORAI BANDEIRA AOS POVOS. A Bandeira do Evangelho tem que ser erguida
nesta terra, entre este povo.
Todas as experiências que temos tido até
aqui não tem sido nada fáceis. Mas em todas elas, o Pai tem nos dado graça. Temos
ido a uma igreja aqui aos domingos, tem
sido uma benção, ainda que não entendamos a língua. Porém, tem alguns que
falam inglês, inclusive o obreiro responsável e sua esposa. Na primeira vez que fui a
esta igreja a esposa do obreiro disse que
nós viemos no mesmo voo de Munique
para Esmirna. Ela ficou muito surpresa
quando nos viu no culto. O Pai tem seus
caminhos.
Bem amados, mais uma vez dou graças
ao Pai pela vida de cada um de vocês que
tão fielmente têm nos abençoado com
suas ofertas e orações. Que o Ele continue
a dar a cada um de vós um coração que
busque em primeiro lugar o reino d’Ele.
Pedidos de oração: Pelo aprendizado da
língua; por fortalecimento espiritual para
Isabely e para mim; por sabedoria em todas as áreas; pela Salvação deste povo.
Há possibilidade de termos cidadania Italiana. Se conseguirmos, poderemos tirar
visto para cinco anos. Por favor, orem por
isso. Amados, mais uma vez muito obrigada. Fiquem todos na paz d’Aquele que
nos amou primeiro. No amor do Pai. n
Missionária Kely e Isabely

Hora de
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.

Celebrar.

14/12
Sábado

18h
Primeira Igreja Batista
Livre de Campinas

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

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

Rede de Oração l Nesta Semana Ore por...

Também nesta reunião de Assembléia foram aceitos os novos irmãos que passam
a fazer parte do rol da membresia de nossa Igreja: Célia e Felipe, que serão batizados no próximo Domingo, 15/12; Flávia, seu esposo Rafael e Bruna, recebidos por
transferência de outras igrejas. Sejam muito bem-vindos a família Batista Livre. n

Regiane Montedori, saúde. Missionária Kely e sua filha
Isabely, na Turquia. 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. Pelo Acampamento da Família. Junte-se a nós em oração.
Pedro, pois, era guardado na prisão; mas a igreja fazia contínua
oração por ele a Deus. Atos 12:5

AniversariantesdaSemana
Andrea Salmazo Lima l 8/12 l Domingo
Milena J. Myczkowski l 9/12 l 2a Feira
n Luciano Pastre l 13/12 l 6a Feira
n Kenneth e Rejane Eagleton, Casamento l 14/12 l Sábado
n
n

Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos
corações sábios. Salmos 90:12
Receita l Lombo com Maçã e Ameixas

NOSSA MISSÃO
Amar a Deus e as pessoas,
fazendo discípulos de Cristo
que vivam para Ele e que
gerem novos discípulos.

“Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em
geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu
formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade
a eternidade, tu és Deus.” Salmos 90:1-2

Ingredientes n 1Kg de lombo de porco;
meia xícara (chá) de vinagre; 2 colheres
(chá) de sal; 1 colher (sopa) de molho de
mostarda; 1 colher (sopa) de ketchup; 1
colher (sopa) de molho de soja; 1 cebola
pequena; 3 dentes de alho; 2 maçãs;
50g de ameixas pretas sem caroços; 1
xícara (chá) de maionese.
Modo de Preparo n Preaqueça o forno
em temperatura média (180°C). Corte o
lombo em fatias, sem cortar a parte inferior, mantendo as fatias unidas. Reserve. Bata no liqüidificador o vinagre, o
sal, o molho de mostarda, o ketchup, o
molho de soja, a cebola e o alho até ficar homogêneo. Reserve. Descasque e
fatie as maçãs. Coloque entre cada fatia
do lombo uma fatia de maçã e algumas
ameixas. Amarre a carne com um bar-

bante de cozinha, para evitar que o recheio escape. Coloque em uma assadeira retangular grande (40x28cm) e regue
com o tempero reservado. Cubra com
papel-alumínio e leve ao forno por 1
hora. Retire o papel e asse por mais 20
minutos. Retire do forno, retire o barbante e cubra com a maionese. Leve
novamente ao forno por mais 20 minutos ou até dourar. Retire do forno e sirva
em seguida. Boa ceia e Feliz Natal! n

