
CONTRIBUIÇÃO

AO FAZER SUA CONTRIBUIÇÃO À IBCU, OBSERVE AS
SEGUINTES RECOMENDAÇÕES:

de forma legível.

>>

>> depósito em conta corrente,

boleto,
OFERTAS!

>> contribuição nos envelopes
preencha todos os

campos

Coloque sua disponíveis
nas estantes laterais da Capela e

Evite fazer a sua contribuição em dinheiro (espécie).

Caso você prefira o envie
um e-mail para denise@ibcu.org.br solicitando os

endereços bancários da IBCU ou através de no
nosso site, no link

ATIVIDADES

IBCU - Igreja Batista Cidade Universitária

Rua Tenente Alberto Mendes Jr., n. 05 - Barão Geraldo - 13084-529 - Campinas, SP

(19) 3289-4501 / FAX (19) 3289-3463 secretaria@ibcu.org.br

Aconselhamento Bíblico

Aos domingos, às 8h30. Exceto no 1º domingo do mês.

Aos sábados, 8h30 :: Na IBCU

Aos  sábados. Informações:

Ensaios às terças-feiras das 19h30 às 21h00 no Espaço Jovem

Aos domingos, depois do Culto, na mesa de Promoção Social.

Para quem necessita de orientação e encorajamento
bíblico, disponibilizamos atendimento com conselheiros e
conselheiras capacitados, de segunda à sábado, na IBCU.
Horários e agendamentos podem ser feitos com a secretária,
através do telefone (19) 3289-4501 ou

Compartilhe seu motivo de oração conosco após os cultos, na
Sala de Oração . Utilize os cartões ou envie um e-mail para:

ensaio às sextas-feiras, 19h30 e aos sábados,
16h00. ensaio aos sábados, 9h30.
Arthur Guilherme ::

Yoshiya Suwa ::

Às terças-feiras, 14h00.

secretaria@ibcu.org.br

ministeriodeoracao@ibcu.org.br

.

.

.

Plantão de Oração

Plantão do Ministério de Promoção Social

Alvo | Escola de Esportes

GP Jovem | Ministério Jovem

Ensaio do Coral 

Reunião de Oração

Nação Resgate -

Escola de Artes - 

Percussão:
Teatro:

ministeriojovem@ibcu.org.br

a_guilherme@yahoo.com.br

yoshiya@3sprojetos.com.br
Programação :: Ministério Jovem

Horário: Manhã, 09h30

Pr

Domingo, 08 de Setembro de 2013 :: Ano 10, N. 520

Aniversariantes
Setembro

Pré-Adolescentes

Adolescentes | Tenda

Lucas Tutui

História da Igreja

Temas Avulsos

Paulo Alves

CULTO 18h00
[Pregação]

Sinais de Saúde Espiritual - Parte II
Oswaldo Carreiro

Wagner Palmiere
[Louvor]

08/09

www.ibcu.org.br

Criação de Filhos - 6 a 11 anos | C3
Edson Ribeiro e Dante Stopiglia

Filosofia e Vida à Luz das Escrituras | C5
Juscelino Mendes

Paulo e Timóteo: Investindo em Vidas | NT
Paulo Velho

Princípios para uma Vida Saudável | N5
Aniel Chaves

Classe de Integração | C1
Coordenação: Wagner Fonseca

Treinamento de Professores - Semear | Mz
Ministério Semear

Cristianismo: Sofrimento, Perseguição e Martírio | C6
Wesley Silva e José Luiz

“Entendendo as Emoções Que Eu Senti...” | PS

Coordenação: Maria Sgnolf
(curso para mulheres)

Aconselhamento Bíblico | C2
Oswaldo Carreiro e Edson Zenum

Programação Infantil :: Semear

Programação :: Escola Bíblica
Setembro | Horário: Manhã, 9h30

Temos salas divididas por faixa etária. Para que 
seu filho participe da sala adequada, procure a 

Recepção Infantil: 0 a 3 anos, Recepção no 
prédio próximo ao Templo; 4 a 11 anos, 

Recepção no prédio antigo.

Série:

10/09

09/09

11/09

12/09

13/09

14/09

Alexandre Mingone
Daniel Nogueira
Elione Souza
Gabriel Cruz
Letícia Alonso
Luiz Roberto Munhoz
Manuella Belizário
Maria Aparecida Frungilo

João Kallaur
Lucielen Ortinho
Marcos Bonfim
Valdomiro Ghencev

Mayline Mendes
Natália Vasconcelos
Pedro Puglia
Priscila Jarske
Raquel Campos
Rosana Rossetto

Juliana Fuzaro

Damião Silva
Maitê Agnello
Tiago Reis

Karin  Araújo
Luciano Barros
Marta Rossi
Miria Vieira
Murilo Santos

Deise Soave
Gabriella Dimarzio
Lucas Rodrigues
Mark Ellis
Rebeca Bertoni
Vanessa Lacerda



Ansiedade Com Orgulho Fernando Leite

www.ibcu.org.br www.ibcu.org.br

Apesar da população mundial ser grande, o que nos possibilitaria estar 
mais acompanhado agora do que em qualquer período anterior; a 
realidade constatada é que o homem do século XXI está mais sozinho e 
isolado. Ainda que isolado, uma companheira é certa: a ansiedade. Por 
uma série de fator, como vida corrida, diversos compromissos, desa�os 

maiores, mais so�sticados, desejos  por coisas mais elevadas, etc. Essa companheira 
indesejada e incômoda acaba sendo criada, nutrida e acalentada por nós mesmos.
 
Antes de sermos vítimas da ansiedade, nós a criamos; e criamos para nosso próprio prejuízo: 
noites em claro, estômago queimando, palpitação, crise de pânico, e muitas outras 
manifestações decorrem da manutenção da ansiedade. Na língua grega, ansiedade era 
'mente dividida', o que �ca bem próximo da ideia de  preocupação, 'ocupação antes da hora'. 
Essa divisão prévia aos acontecimentos nos faz desperdiçar energia, pois calculam que 
noventa por cento de nossas preocupações não se concretizam. De longe, o sofrimento 
in�igido pela ansiedade é irracional e não justi�cado.

Sendo ele tão prejudicial, como podemos evitá-lo? A ansiedade não tem luz própria, antes, 
ela é abastecida por uma outra atitude de cada um de nós. Veja os versos de 1Pe 5:6 
'Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos 
exalte, 7 lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós’. Se num 
segundo momento a terapia da ansiedade depende de con�ar em Deus: lançar sobre ele e 
con�ar no seu cuidado; observe que há uma tarefa primeira, que trata especi�camente com 
o que gera e alimenta a ansiedade. Veja que somos exortados a nos humilharmos, a esperar 
que Ele mesmo nos exalte, e isso foi dito depois de dizer que Deus resiste aos soberbos e 
agracia os humildes.

Ansiedade, mais do que mão dada, é puxada pela mão pelo nosso orgulho! Tenho que tirar 
nota alta, tenho que fazer isso perfeito, preciso conseguir esse emprego, preciso ganhar esse 
jogo, meu �lho precisa ter a nota mais alta, etc. A pergunta que nós devemos fazer é: estou 
ansioso por que eu quero que o nome de Deus seja exaltado, ou porque eu quero uma 
posição de glória?

Pare para pensar, e responda confessando diante de Deus: Por que estou ansioso? Meus 
interesses estão manchados por meu orgulho pecaminoso? Con�e-se às mãos do Senhor. 
Ele é capaz de cuidar de nós.

Promoção Social
O Ministério de Promoção Social necessita 
de uma Geladeira e de um Fogão em bom 
estado. Procure por João Sachi

Mais Informações:
www.ibcu.org.br/missoes

EDMUR E KATHY RIBEIRO
Pedido de oração: Queridos irmāos 

orem  pelos novos convertidos,por seus  
discipuladores e pelo crescimento de 

todos. Obrigado pelo apoio.

Faça sua Inscrição

18 a 20 de outubro

Acamp PREAS 2013

Acampamento MAB
Cosmópolis-SP
R$ 190,00 (Parcelamos)


