
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 (Férias)

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, 24 de Novembro de 2013 :: Ano 10, N. 531

Aniversariantes
Novembro

Pré-Adolescentes

Adolescentes | Tenda

Wagner Fonseca

Tentações

Juízes

Lucas Fonseca

CULTO 18h00
[Pregação]

Liberalismo Moral
Fernando Leite

Wanilton Mahfuz
[Louvor]

24/11

www.ibcu.org.br

Programação Infantil :: Semear

Programação :: Escola Bíblica
Novembro | 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:

26/11

25/11

27/11

28/11

29/11

30/11

O Magnífico Espírito Santo de Deus | NT
Vlademir Hernandes

O sofrimento chegou... E agora? | PS
Pedro Siena e Eduardo Carvalho

O livro dos Reis | C5
Guilherme Wood

Classe de Integração | C1
Wagner Fonseca (Coordenação)

Arte e Cristianismo | C3
Simone Menezes

“Os pequenos notáveis” | C2
Profetas Menores
Edson Rodrigues

Evangelizar - um mandato bíblico | N5
Henrique Blandy

Preparando-se para o casamento | MZ
Oswaldo Carreiro (Coordenação)

O Pós modernismo e a Batalha pela | C6 
Verdade

Alex Souza

Novos Tempos

EDVALDO SILVA
ESTER FROZZA
MATHIAS BELTRAMINI
RAFAELY LACERDA

ANA ELITHA AMARAL
BRUNO BARROSO
EDUARDO GHIRALDELLI
HENRIQUE VÉSPOLI
LARISSA VIEIRA

ALÉCIA SÔNIA MENDES
MARIA SANTOS
RENATO CARMONA
RUTH BORGES

RICARDO DOMINGUES

CLAUDIO CAMARGO
LEONARDO TORRES
MARÍSIA SILVA
ROGÉRIO SILVA
UDO FIORINI
VERA BUI

GUILHERME NEVES
GUILHERME CRUZ

CARLOS PANARELLI
HENRIQUE BRAGA JÚNIOR
LUCIANA FRANCHINI
PEDRO SIENA
RUDNEI CAVALHEIRO
WELLEY SILVA NETO

Uma Tarde Especial...
Confraternização de Mulheres

28
de Novembro
15h00 na IBCU

MINISTÉRIO DE 

Oportunidade Profissional!?
Gostaria de convidar você para um café da 
manhã com o propósito de encorajar e 
orientar profissionais do nosso meio que estão 
em disponibilidade e buscam uma nova ou sua 
primeira oportunidade no mercado de 
trabalho. Teremos um tempo para meditação, 
oração e orientação.
Nosso encontro será no dia 04/12, às 7h00, na 
IBCU (sala C6).
Confirme sua presença: oswaldo@ibcu.org.br



Vlademir HernandesO Amor do Deus Irado

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

"Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo 
nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justi�cados pelo seu sangue, seremos por 
ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a 
morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida." 
Romanos 5:8-10.
A Ira e o amor parecem incompatíveis e auto-excludentes. Entretanto, na Bíblia tais 
manifestações estão relacionadas simultaneamente a Deus. A Bíblia nos ensina que Deus é 
amor. Amar, faz parte da Sua essência. Ele ama a todos. Ele ama o mundo1 e ama seus 

inimigos2. O verdadeiro Deus, conforme a Bíblia, é um Deus que ama incondicionalmente, apesar de irar-se contra 
o pecado. A Bíblia também nos adverte que a ira é a expressão inevitável desse Deus que também é justo. Embora 
ame o pecador, Ele é intolerante ao pecado. Embora por amor, Ele queira salvar todos os pecadores3, Ele condenará 
os pecadores que não forem por Ele salvos da ira vindoura4. Sua ira condenatória será futuramente manifesta 
àqueles que rejeitarem Sua amorosa oferta reconciliatória.
Pela Sua Palavra, sabemos que uma vez que o Filho já foi punido pelo Pai por causa dos pecados da humanidade5, 
qualquer pecador pode, por causa do amor de Deus, escapar da ira vindoura de Deus. Basta crer no que Cristo fez 
na cruz. 
Na cruz o amor triunfa sobre a ira. Entretanto, tal triunfo está condicionado à fé do pecador. Na cruz, Jesus Cristo 
ofereceu o "valor necessário" para o pagamento da dívida, que é efetivamente quitada pela fé. Sua oferta de perdão 
é universal e incondicional. Qualquer pecado pode ser perdoado e portanto qualquer pecador pode ser salvo6. A 
quitação, entretanto, é seletiva e condicionada à fé7.  Desta maneira, o perdão que é oferecido a todos como 
possibilidade, consuma-se e�cazmente apenas para os que creem. Portanto, quem teve os pecados perdoados por 
causa da punição que ocorreu em Jesus na cruz, escapa da ira vindoura de Deus que punirá pecadores no inferno. 
Pecadores que são amados, mas que permanecerem incrédulos e, portanto, rebeldes e responsáveis por seus 
pecados, sofrerão os efeitos da Sua ira, que será futuramente manifesta8.
Paradoxalmente, o inferno estará lotado de pessoas que Deus amou, mas que não expressaram fé na sua oferta de 
reconciliação. Assim, a inevitável ira vindoura atingirá indivíduos a quem Deus ama - e Ele provou que ama9. É assim 
que Deus se revelou na Sua Palavra: Ele é um Deus de amor que está irado contra a pecaminosidade humana. 
Infelizmente, há vozes no meio evangélico sabotando tais verdades bíblicas. Assim como ocorria em Creta: "...Há 
muitos insubordinados, que não passam de faladores e enganadores... É necessário que eles sejam silenciados, pois 
estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância." Tito 1:10-11. 
Há muitos falsos mestres pregando mentiras e negando o ensino bíblico sobre a ira de Deus. Eles se travestem de 
mestres do amor. Eles pregam um deus de amor, que jamais condenaria ninguém à eterna danação. Entretanto, não 
é o Deus da Bíblia que estes pregam. 
Eles repetem exaustivamente que "A Bíblia não pode ser mais tomada ao pé da letra" e assim, distorcem tudo o que 
a Bíblia ensina e que não é conveniente ao seu novo sistema de crenças. Eles pregam sua própria versão ou 
"releitura" seletiva e deturpada da Palavra como sendo a "nova verdade" para os dias atuais. A seu bel prazer, eles 
extirpam verdades bíblicas fundamentais e negam com sua retórica tão rebuscada quanto perniciosa, as severas e 
importantes advertências bíblicas sobre as consequências trágicas de não se crer em Cristo. Ao fazê-lo, eles expõe 
seus ouvintes ("famílias inteiras") à iminente tragédia de permanecerem rebeldes a Deus e serem por isso, 
destinados para o dia da ira. 
Segundo o venenoso ensino destes, "no �nal tudo vai dar certo para todos: o amor de Deus salvará a humanidade 
toda". Eles negam que a salvação é exclusivamente pela fé em Cristo. Eles negam que Cristo foi punido pelo Pai na 
cruz pelos pecados alheios. Eles negam que haverá uma punição eterna e real de incrédulos reais em um inferno 
real. Aliás, eles negam quase tudo o que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou sobre si mesmo e sobre o inferno. 
Seu ensino implica em que Jesus Cristo ensinou mentiras. Esta é exatamente a tese do apóstolo João: a falta de fé 
de tais pessoas naquilo que Deus revelou, a�rma que Deus é um grande mentiroso! "... Quem em Deus não crê 
mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este: que Deus nos deu 
a vida eterna; e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a vida." 
1 João 5:10-12.
Assim como disse Paulo a Tito: "É necessário que eles sejam silenciados". Suas mentiras precisam ser seriamente 
combatidas e silenciadas com a Verdade. Que o Senhor capacite e estimule a cada um de nós para que 
propaguemos incansavelmente a Sua Verdade, �elmente tal como Ele a revelou. Sem supressões ou acréscimos. 
Isso implica necessariamente em anunciar o Seu amor e simultaneamente advertir sobre a ira vindoura.

  1Jo 3:16  2Rm 5:10  31Tm 2:4  42Ts 1:8-9  51Jo 2:2  6Rm 5:18  7Jo 3:18; Cl 2:12-15  8Rm 2:5  9Rm 5:8

Membros a serem recebidos por transferência: (*)

MEMBRESIA

Membro desligado por solicitação:
- Débora Guilherme

Membro desligado por ausência prolongada:
- Tatiana Guerreiro

*Estes irmãos estão em processo de serem recebidos como membros. 
Portanto, caso você saiba de qualquer coisa que desabone a doutrina ou 
conduta deles, procure um dos pastores dentro de 15 dias. Após este 
prazo serão automaticamente aceitos como membros.  

- Abdênago Lisboa Jr. - Cláudia Lisboa

- Andresa Gomes
Membros recebidos por testemunho:

Pedido de oração: 
- Definição do novo ministério;

- Saúde. 
Mais Informações:

www.ibcu.org.br/missoes

VALENTIM E PRISCILA JARSKE


