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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. 

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

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

LAÍS LIMA
LUCAS BARBOSA
PEDRO PEDROSA

PATRÍCIA CÔDO

DANIELA TUTUI
HELENA SALGADO
MARCELO LAURENTI
MARIA MELCHIADES
PRISCILLA FERREIRA

BARBARA LOPES
DANTE STOPIGLIA
KELLY NASCIMENTO
RARENA PEREIRA
VERIDIANA KALLAUR

EDUARDO CRUZ
PEDRO MOLINA
SARA SOUZA

ANDRESA GOMES
ELISA CASTRO
FELIPE SANTOS
HELOISE FERNANDES
LETÍCIA COPETTI
JOSÉ MARCOS SANTANA
LUANA PAIM
PAULO BERTONI

ANDREA BORBA
DÉBORA PIAU
JAQUELINE LATTARO
LUIS FERNANDO FREITAS

Aniversariantes
Abril/Maio

27/04

03/05

02/05

01/05

30/04

29/04

28/04

Maio | Horário: Manhã, 9h30

O livro de Jó
José Marcos Santana

A vida de José
Vamir Gazzolli e Luiz Américo

O Evangelho de Lucas
Robson Mateus

Juízes - O SENHOR como Verdadeiro Juiz
Wagner Fonseca

Apocalipse - A Revelação Final
Vlademir Hernandes

Estudos sobre o Reino
Willing Sgnolf

O Pacificador
Oswaldo Carreiro e Edson Zenum

Classe de Integração
Minist. Integração

Horário: Manhã, 09h30
Pré-Adolescentes
O que é a igreja?

Denise Motta

Adolescentes
Aspectos Soteriológicos

Lucas Tutui

Jovens
Selfie – Minha face fora do face

Paulo Alves e Bruno Boroto

[Pregação]
Per�l da Impiedade
Fernando Leite

A VIDA
COM DEUS

COMO ELA É

SÉRIE:

Nascimento
Louvamos a Deus juntamente com Marcus 

Vinícius e Rarena Pereira pelo nascimento do Teo  
no dia 17/04 e Simon e Elaine Lee pelo nascimento 
do Lucas no dia 18/04. Que o Senhor dê aos pais 
força, graça e sabedoria para criá-los em Seus 
caminhos.

Amigas
Jantar das 

09MAIO

Espaco Master s

Rua Rafael Sampaio 141,Guanabara

19h30

MINISTÉRIO DE 



Você é exemplo? Oswaldo CarreiroLivre-se desta Armadilha!

Raramente re�etimos sobre uma inclinação pecaminosa tão presente na 
vida das pessoas, embora elas não queiram admitir isso.  Além disso, como 
cristãos que foram habilitados e capacitados por Deus, precisamos considerar 
seriamente esse mal que afeta a maioria das pessoas a quem ministramos ou 
aconselhamos e que inclusive afeta a nós mesmos.

Certamente não gostaríamos de ser chamados de “viciados em 
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aprovação”; entretanto, quem nunca re�etiu um coração orgulhoso ou desejoso de receber a 
provação dos homens? Quem nunca foi motivado pelo desejo de agradar as pessoas mais do que 
pelo desejo de agradar a Deus?

Fomos criados para adorar a Deus! Porém, essa adoração devida exclusivamente a Deus foi 
corrompida por causa do pecado e em vez de adorar e temer a Deus o homem passou a adorar e 
temer aos ídolos (Rm 1.21-23). 

O profeta Jeremias descreve o nosso coração dizendo: “Enganoso é o coração, mais do que 
todas as coisas, e desesperadamente corrupto; quem o conhecerá?”(Jr 17-9)

Consciente desta inclinação, Davi orou a Deus: “Ensina-me, SENHOR, o teu caminho, e andarei 
na tua verdade; dispõe-me o coração para só temer o teu nome.” (Sl 86.11). Precisamos estar 
conscientes dessa nossa inclinação e clamar ao Senhor para que nos ajude a não cair na cilada de 
temer ao homem, e não a Deus (Pv 29.25).

O temor aos homens se manifesta de muitas maneiras, tais como o medo de ser rejeitado, o 
medo de ser contrariado, o medo de ser descoberto em sua pecaminosidade, o desejo de agradar 
a todos, a busca por elogios, a omissão da apresentação da verdade bíblica com o medo de ser 
rejeitado, ou ainda o desejo de agradar aos outros com motivos egoístas. Há muitas consequências 

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

JOÃO E BEATRIZ RODRIGUES
Pedido de Oração:

    Agradeçam a Deus por todos os 
alunos dedicados em servir a Deus que 

estão se capacitando através do 
Seminário Digital e por sabedoria e 

discernimento para alcançar o interior do 
Brasil, onde existem muitos lideres 

cristãos sem treinamento teológico. 

negativas na vida de alguém que vive para 
agradar aos homens.

Entretanto, para lidarmos com este pecado, 
temos os recursos su�cientes e infalíveis de Deus 
através do poder e ação do Seu Espírito, da 
iluminação e transformação que a Sua Palavra 
opera em nossos corações. Precisamos buscar e 
depender do Senhor!

A única maneira de nos livrarmos da 
armadilha do temor aos homens é o temor a 
Deus.

Aproveito este editorial para encorajá-lo a 
ler um excelente livro sobre este assunto: “O 
Desejo de Agradar Outros – Livrando-se da 
armadilha da busca por aprovação” - Autor: 
Lou Priolo – Editora Nutra. À venda na livraria da 
IBCU.

Membros recebidos por transferência:

- Paulo Alves - Américo Montedori
- Karina Chiavaro

- Giuseppe Chiavaro Jr.
- Giovanni Chiavaro

Membros recebidos por testemunho:

- Mark Ellis - Diane Ellis
Membros transferidos para outra igreja:

- Fábio Nascimento - Tamires Antonio
- Kisala Luam - Sandra Kisala

Membros desligados por ausência prolongada:

- Robson Matheus Adorno
Membro a ser recebido por transferência: (*)

Membresia

*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.  

- Je�erson Fernandes - Jhulien Fernandes
- Aline Eitutis - Abdênago Lisboa - Cláudia Lisboa

 a Ceia do Senhor
Programe-se para juntos  celebrarmos,

 Dia 04 de Maio às 08:30 hs.

Ceia do Senhor

O Semear envia semanalmente 
mensagens e informações aos pais das 

crianças de 0 a 11 anos.

Caso você não esteja recebendo por 
favor atualize seu email na recepção do 

Semear ou semear.ibcu@gmail.com


