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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. 

Rastros&Retratos | Ministério Jovem
Aos  sábados. Informações: ministeriojovem@ibcu.org.br

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

ADRIANA SILVA
DANIEL SOUZA

ECLAIR LINO
FILIPE RIBEIRO
LÍVIA CONCON
LUCAS CONCON
MÍRIAM GAZZOLI
SYRIO SILVA

DANIELA PEDROSA
MAURÍCIO ROSSETTO
RAÍSA UZUN
PRISCILA LINO

GLEICE OLYMPIO

DANIELA DRUMMOND
DÉBORA CARREIRO
GUILHERME STEINSCHERER
INAÊ BRAGAGNOLI
IVAN CORILOW
MARIA ANGÉLICA PUNTEL
MATIAS CAVALCANTI
SÔNIA VERGINELLI

Aniversariantes
Maio

18/05

24/05

22/05

21/05

20/05

Maio e Junho | Horário: Manhã, 9h30

O livro de Jó | C5
José Marcos Santana

A vida de José | N5
Vamir Gazzolli e Luiz Américo

O Evangelho de Lucas | C2
Robson Matheus Adorno

Juízes - O SENHOR como Verdadeiro Juiz | MZ
Wagner Fonseca e João Mengaldo

Apocalipse - A Revelação Final | NT
Vlademir Hernandes

Estudos sobre o Reino | C3
Willing Sgnolf

O Pacificador | PS
Oswaldo Carreiro e Edson Zenum

Classe de Integração | C1
Minist. Integração

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

Denise Motta

Adolescentes | C6
Aspectos Soteriológicos

Lucas Tutui

Jovens | Chale 1
Selfie – Minha face fora do face

Paulo Alves e Bruno Boroto

[Pregação]
Superando o pânico
Fernando Leite

A VIDA
COM DEUS

COMO ELA É

SÉRIE:

Sertão
Passe pelo 

e ajude  nos!

com a banda sal da terra

24.05 às 19h00   25.05 às 18h00



Você é exemplo? Vlademir HernandesConquistas Tóxicas
Às vésperas da copa do mundo, ocasião em que a maioria dos brasileiros nutre uma 

eufórica expectativa pela conquista de mais um campeonato mundial, parece ser 
oportuno re�etir sobre as conquistas que almejamos em nossas vidas.

É curioso perceber como uma possibilidade de vitória no campo esportivo pode 
trazer tanta euforia a um povo. Se o Brasil conquistar a competição, é fácil prever as tantas 
manifestações de alegria (e seguramente excessos) que explodirão pelo país a fora. Muitas 
delas protagonizadas por cristãos.

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

É desnecessário lembrar que há conquistas na vida de qualquer pessoa que são muito mais importantes 
do que uma competição esportiva. É novamente curioso constatar que por mais importantes que sejam, elas 
normalmente vem acompanhadas de muito menos euforia e expressões de exultação quando alcançadas!

Um cristão que leva a vida com Deus a sério, deveria almejar certos tipos de conquistas (com as quais o 
nosso próprio Senhor está comprometido em nos levar ao êxito), que são muito mais importantes do que as 
conquistas terrenas e muitíssimo mais importantes do que conquistas esportivas.

Uma vitória do Brasil na copa do mundo, trará para muitos de nós alguma alegria. Uma conquista terrena, 
na esfera pro�ssional, acadêmica ou �nanceira, também poderá nos trazer alguma satisfação, que será um 
pouco mais duradoura. Entretanto, muitos de nós podemos estar envenenando nossas vidas se estivermos 
limitando o escopo das nossas expectativas de conquistas a estas esferas terrenas. Há conquistas de valor 
eterno que deveriam ser prioritárias e que podemos estar negligenciando! Conquistas terrenas nas áreas supra 
citadas podem não ser más em si mesmas. Entretanto, elas se tornam altamente tóxicas quando minguam as 
valiosíssimas conquistas da vida cristã, que deveriam ser prioritárias em nossas expectativas e esforços. 

Consideremos alguns poucos exemplos para enriquecer nossa re�exão:
Muitas de nossas crianças tem sua agenda completamente tomada com a escola secular, prática de 

esportes, aprendizado de idiomas, aulas de música, cursos de artes, etc. Elas tem conquistado um visível 
progresso em muitas aptidões e conhecimentos que tem seu valor e utilidade. Entretanto várias delas não 
recebem nenhuma exposição bíblica por parte de seus pais. Não são estimuladas à comunhão com o Senhor, à 
oração e à vida marcada por um bom testemunho. Sua única exposição às Escrituras ocorre nas programações 
da igreja. Na sua agenda, não cabe aquilo que é importante. Não seriam tais conquistas tóxicas?

Muitos de nossos jovens e adolescentes estão em uma fase da vida em que importantes de�nições 
acadêmicas e até pro�ssionais ocorrem. Sua dedicação aos estudos nesta fase de�nirá suas futuras conquistas. 
Eles também conquistam uma vida social bem mais desenvolvida nesta época. Muitas amizades são feitas e 
muitos programas com "amigos" ocupam sua já lotada agenda. 

Em contrapartida, os riscos à piedade que colocam em xeque seus valores cristãos e sua integridade se 
avolumam exponencialmente. Eles conquistam o direito de se divertir cada vez mais. Eles precisam conquistar 
um(a) namorado(a) - e se o coraçãozinho bate mais forte por um descrente, as racionalizações não tem limites e 
revelarão a �rmeza ou a fraqueza dos pais. Os con�itos com os pais desa�am progressivamente sua autoridade. 
Eles querem conquistar uma maior autonomia. 

Entretanto, que conquistas deveriam ser prioridade nesta fase para mantê-los �rmes com Deus? A quais 
conquistas espirituais eles deveriam ser estimulados por seus pais? Quantas conquistas do tipo imposições de 
limites, "trombadas" e disciplinas lamentavelmente alguns pais deixam de alcançar sob pretextos do tipo "eles 
já são grandes" ou "eles precisam aprender a tomar as próprias decisões" ou em nome de uma falsa paz familiar? 
Se as conquistas da juventude afastarem os jovens de Deus, quão tóxicas terão sido elas?

O cenário da vida adulta não é diferente. Lamentavelmente se avolumam os casos em que algumas 
conquistas pro�ssionais inviabilizam o ministério na igreja. Outras, inviabilizam a comunhão com Deus. 
Conquistas na carreira podem desestabilizar o casamento e negligenciar a educação cristã dos �lhos. Algumas 
conquistas �nanceiras podem facilmente ser alcançadas mediante o sacrifício da ética. Outras têm o poder para 
destruir famílias. Se algumas conquistas da vida terrena produzem derrotas na vida espiritual, quão tóxicas são 
elas?

Que estejamos atentos à voz do Senhor e que clamemos por sabedoria para identi�car e abrir mão das 
conquistas tóxicas. Que aprendamos também a valorizar, a almejar e a buscar diligentemente as conquistas que 
realmente são importantes! E quando elas chegarem, que nossa exultação seja in�nitamente maior do aquelas 
que expressamos diante das irrisórias conquistas esportivas.

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

REINALDO E TINA BUI
Pedido de Oração:

Oremos por nossa conferência missionária, 
pelo povo sertanejo,pelos frutos que virão.

Chá da

20 de Maio às 14h30
Local: Tenda da IBCU

Melh  r Idade
Você é nossa convidada,traga suas amigas!

Confirmar presença:
Cleide: 3289-2495 | 99904-1400
Paula: 3203-4186 | 99111- 3871

2014
PROGRAMA DE FÉRIAS

30/06 a 03/07
EM BREVE

INSCRIÇÕES

Ministério Promoção Social

O Ministério de Promoção Social pede a
doação de um guarda-roupa.


