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E o que dizer dessa vida? 
Fernando Leite
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Programação :: Escola Bíblica Especial

Programação :: Ministério Jovem

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.

Programação Infantil :: Semear

CONTRIBUIÇÃO

ATIVIDADES

Caso você pre�ra o depósito em conta corrente, envie
um e-mail para denise@ibcu.org.br solicitando os

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

Evite fazer a sua contribuição em dinheiro (espécie).

Coloque sua contribuição nos envelopes disponíveis
nas estantes laterais da Capela e preencha todos os

campos de forma legível.

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

Aconselhamento Bíblico
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 secretaria@ibcu.org.br

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

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

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

Nação Resgate 
Percussão: ensaio às sextas-feiras, 19h30 e aos sábados, 16h00. 
Teatro: ensaio aos sábados, 9h30.
Arthur Guilherme :: a_guilherme@yahoo.com.br

Alvo | Escola de Esportes
Aos sábados, 8h30 :: Na IBCU 
Yoshiya Suwa :: yoshiya@3sprojetos.com.br

Escola de Artes - Às terças-feiras, 14h00. 

GP Jovem | Ministério Jovem
Aos  sábados. Informações: ministeriojovem@ibcu.org.br

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

ANDRÉ FERNANDES
DAMARIS MAZA
DOUGLAS SPROGIS
LEANDRO PEREZ
SANDRA GUSHIKEM
THAIS GAZZOLI

CAROLINE CUNHA
ERICA GALLARDO
LETÍCIA PAIM
RICARDO TRINDADE
VICTÓRIA SOUZA
VITÓRIA MALTERRE

MARCELA FELTRIN
MARINA TAMBURUS
SANDRA KISALA

CRISTIANO SCUCIATTO
FELIPE PAIVA
MARIA ISABEL SILVA
OSCAR KURODA
ROBERTA CORILOW
RODRIGO SANTOS
TAYNARA MENDES

EVELYN ULGUIM
PEDRO PAIVA
PHELIPE FROTA

EDISON SOUZA
LÍVIA BUTUEM
MARISA SILVA

ISABELA OLIVEIRA
RODRIGO MORAES

Aniversariantes
Março

23/03

24/03

25/03

26/03

27/03

28/03

29/03

A VIDA
COM DEUS

COMO ELA É

SÉRIE:

Março | Horário: Manhã, 9h30

Panorama do Antigo Testamento | C2
Paulo Marcos e Joel Sampaio

“Os Pequenos Notáveis” (Profetas Menores 2) | N5
Edson Rodrigues e Paulo Berti

Fé Cristã e Ciência Contemporânea | C6
Roberto Covolan

Uma cultura, vários caminhos, várias 
verdades, nenhuma vida! | C3

Alcides Bazioli

A Política e a Igreja | PS
Juscelino Mendes

Fundamentos para a Vida Cristã
(1Coríntios) | NT
Dante Stopiglia

Classe de Integração | MZ
Wagner Fonseca (coordenador)

Buscando a Excelência no Casamento | C5
Adalberto Vargas

Horário: Manhã, 09h30
Pré-Adolescentes | Chalé 2

Que Deus é este?
Prof. Robson Matheus

Adolescentes | Tenda
Promoção Social

Eduardo Tamburus

Jovens | C1
Seitas e Heresias

Lucas Fonseca

Falecimento:
Comunicamos o falecimento do senhor 
Luiz, esposo de Arlete Lefebvre no dia 20 
de março. Aos familiares, a nossa oração 
para que Deus os conforte e fortaleça.

Agenda de Pastores:
De 10/03 a 24/03, o Pr. Oswaldo Carreiro
estará de férias.



Você é exemplo? Vlademir HernandesQue as Trevas Sejam Removidas dos que
Foram Removidos das Trevas

Um amigo recentemente compartilhou comigo uma desagradável experiência que teve 
na sua juventude. Em uma conversa informal com seu chefe, ao contar-lhe que era "crente", 
ouviu em tom irônico o seguinte comentário:  "Mas pelo que vejo, você não é muito fanático não, 
né?". Que bofetada! A inadequação do seu testemunho cristão causou-lhe muita vergonha e 
uma profunda tristeza. 

O Senhor que nos removeu das trevas (Cl 1:13), quer remover as trevas de nós para que 
vivamos por modo digno dEle, agradando-O em tudo e fruti�cando em toda a boa obra (Cl 
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1:10), dando assim um bom testemunho cristão. Consideremos atentamente o que Sua Palavra nos diz: 
"Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glori�quem ao Pai de vocês, que está nos 
céus" (Mt 5:16). 
"Deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos com a armadura da luz." (Rm 13:12).
"Outrora, éreis trevas, porém, agora, sois luz no Senhor; andai como �lhos da luz" (Ef 5:8).
"Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas; antes, porém, reprovai-as." (Ef 5:11).
"Vós todos sois �lhos da luz e �lhos do dia; nós não somos da noite, nem das trevas." (1Ts 5:5)
"Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade." (1Jo 1:6). 
Todos sabemos que a remoção das condutas das trevas que promove um bom testemunho, muitas vezes 

implica em um preço a pagar, uma perda a sofrer, um sacrifício a fazer. Mas para quem quer glori�car a Deus, o que 
aparenta ser perda é na realidade um ganho precioso. E há uma in�nidade de ganhos que precisam ser obtidos 
mediante a remoção das trevas dos nossos desa�os cotidianos.

Não sucumbir às trevas implica em, por exemplo, retratar a verdade na declaração do imposto de renda, 
abolindo as ilicitudes que a maioria pratica, mesmo que isso implique em pagar um imposto adicional a um Estado 
ine�ciente e abarrotado de gente corrupta. 

Jovens crentes se recusam a andar em trevas quando fazem grandes sacrifícios para conter os impulsos naturais, 
resistir às fortes pressões sociais e suportar zombarias ao zelarem por relacionamentos de namoro castos e puros. 

Recentemente um irmão em Cristo daqui da igreja perdeu seu emprego pois não sucumbiu às pressões dos seus 
superiores para fazer algo ilícito. Que fabuloso exemplo de quem abomina as obras das trevas, mesmo com 
implicações pessoais tão dramáticas! 

Não damos chances às trevas quando mantemos um linguajar santo, que não fala mal de quem quer que seja, 

Como é notório, o número de bebês de 0 a 3 anos tem 
aumentado. Necessitamos de mais pessoas integrando a 
equipe de cuidado para com os pequenos. 
Para isso, realizaremos um treinamento com 
as pessoas interessadas em servir ao Senhor 
nesse ministério.

Homens e Mulheres são bem-vindos!

FICOU INTERESSADO (A)? 
Envie um e-mail para: 
rose.fonseca2@gmail.com 

Reservem essas datas!
Mulheres,

MINISTÉRIO DE 

09.05
sexta - feira

29 a 31.08
sexta a domingo
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Mais Informações:
www.ibcu.org.br/missoes

JOÃO E BEATRIZ RODRIGUES
Pedido de Oração:

Nosso alvo é abençoar as igrejas do Brasil, de 
pequenas e distantes cidades, que só pode 

ser realizado na dependência de Deus. Orem 
por sabedoria e mais oportunidades.

por mais motivos verdadeiros que haja, pois nos negamos a 
compactuar das tenebrosas "rodas dos escarnecedores".

Se somos injuriados e bendizemos, se somos 
perseguidos e suportamos, se somos caluniados e 
respondemos amavelmente (1Co 4:12) é por que todos os 
vestígios de trevas foram dissipados da nossa vida pelo 
poder e para glória de Deus.

A experiência do meu amigo, embora muito dolorosa, 
lhe foi muito útil, pois estimulou-o a zelar continuamente 
por um comportamento luminoso, destituído de trevas - 
alvo visivelmente prioritário na sua vida desde então. Meu 
desejo e oração é para que a experiência do meu amigo se 
replique em cada um de nós. Se eventualmente 
percebermos em alguma área da nossa vida que nós não 
estamos sendo muito "fanáticos", que a bofetada nos seja 
muito dolorida, que a vergonha seja muito incômoda, e que 
uma profunda tristeza nos impulsione à remoção diligente 
das trevas para que nossa luz volte a glori�car o Senhor.


