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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. 

Conecte | Ministério Jovem - Férias
No Espaço Jovem. Aos sábados, 19h30.
Informações: jovens@ibcu.org.br

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

Julho | Horário: Manhã, 9h30

Miquéias
Lidando com a injustiça e a opressão

Joel Guimarães

Malaquias
Volte-se para o Senhor

Fabio Grigorio

A carta de Paulo a Filemon
Alex Chaves e Wesley Aquino

A Dúvida e seu impacto nas
nossas vidas
Pedro Siena

Descoberta
Ministério Integração

O Papel dos Avós no Século 21
Edilson Ribeiro e Dante Stopiglia

Horário: Manhã, 09h30

Pré-Adolescentes
Provérbios

Fabio Grigorio

Adolescentes | C6
Aspectos Soteriológicos

Lucas Tutui

CULTO 18h00
[Pregação]
 Esperando pela justiça de Deus
Fernando Leite

A VIDA
COM DEUS

COMO ELA É

SÉRIE:

Ana Julia Pinto
Antônio Piau
Fernanda Peres
Gabriela Santos
Hernán Gutierrez
Rodrigo Cota

Bruno Blesa
Caroline Felicissimo
Márcio Pereira
Marcio Rogério Pereira
Silvia Oliveira

Cainã Paim
Elias Drummond
Estevão Silva
Isabela Pattaro
Laís Cota
Magda Molina
Victória Fernandes

Bruno Moscofian
Marina Mendes
Ricardo Trindade Júnior

Gabriel Silva
Michelle Garcia
Rosyara Killing

Alberto Santos
Rosana Marinho
Maria José Cardoso
Nair Szamszoryk
Nathália Gravalos
Sofia Onófrio

Flavia Puglia

Aniversariantes
Junho/Julho

29/06

03/07

04/07

05/07

02/07

01/07

30/06



Você é exemplo?
Fernando LeiteÁlcool, cidadania e fé

Tem me chamado a atenção, a frequência com que tenho ouvido alguma 
entrevista, lido matéria ou pesquisa sobre a realidade do consumo de álcool por jovens 
no Brasil. Nesta semana tivemos o desabafo de um médico do SAMU, dizendo do 
absurdo que tem sido os pós jogos do Brasil nessa Copa. Ele a�rma que Corpo de 
Bombeiros, Polícia Militar e SAMU, não dão conta das ocorrências, geradas em mais de 
90% por causa de consumo de álcool. Ele faz seu apelo de forma dramática a que nos 
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conscientizemos de que as celebrações sejam de maneira consciente, pois os pro�ssionais não 
estão aguentando mais.

http://goo.gl/ZpvIwV
    Antes mesmo deste apelo, li matérias que revelam que o consumo de álcool entre jovens já 

é um problema de saúde pública, e que dado o alto consumo por parte de universitários, isso tem 
comprometido a educação desses, e consequentemente a qualidade destes pro�ssionais no futuro. 
Temos o dado de que 90% das mortes no trânsito - 43.000 por ano -  tem alguém embriagado 
envolvido no acidente.

    Certamente isso não irá comprometer somente suas vidas pro�ssionais, pois atingirá sua 
saúde mental e física, seu contentamento pessoal, sua família, sua fé, e por vezes, provoca luto, 
incapacitação, culpa, etc. Entretanto, é inevitável! As empresas de fabricantes de bebida alcoólica e 
seus acionistas querem vender mais para lucrar mais, e da mesma forma, as agências publicitárias e 
meios de comunicação.

    Além de ler e assistir, não é difícil notar o aumento do consumo de álcool pelos estudantes 
no entorno de uma universidade em suas festas, e ainda que seja raro, ouço falar de um ou outro 
jovem, dito cristão, que exagerou no consumo de bebida alcoólica, ou que defenda a experiência 
de tomar porre.

    Moços, moças e pais, isso é mais uma expressão da quebra de orientação clara das Escrituras, 
que diz que devemos não nos deixar amoldar ao padrão do mundo (Rm 12.2), pois isso 
impossibilita desfrutarmos da vontade de Deus em nossas vidas. O fato de ser comum e aceito no 
mundo o consumo de bebida para �car alto, descontraído, etc, já é um enorme motivo para os 
�lhos de Deus não o fazerem. Além disso, Paulo é muito especí�co dizendo que não devemos nos 
embriagar (Ef 5.18), pois isso trará consigo a devassidão e a contenda. A igreja de Corinto tinha uma 
festa, agape, em que se propunha ser uma festa de amor e comunhão, mas Paulo diz que eles se 
reuniam para pior, e uma das razões é porque se embriagavam (1Co 11.17,21). A própria sociedade 
humana reconhece que seus valores a estão destruindo, mas o que dizer do povo de Deus? Fomos 
chamados para viver dentro da vontade de nosso Deus, cheios do Espírito Santo, e dessa forma 
sermos luz nessa sociedade que está em trevas.

    Festa, reunião de amigos e celebração não �cam melhores para ninguém com o consumo 
de bebida alcoólica. Se para a festa ser boa precisa desse expediente, é porque se está em trevas, e 
se está adorando o deus errado. Isso é idolatria.

    Moços, acordem! Não assimilem os padrões dessa sociedade que está se auto-destruindo, 
mas assimile os valores e princípios da Palavra de Deus.

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

EDMUR E KATHY RIBEIRO
Pedido de Oração:

Oremos pelo projeto  JOY Casa - uma casa 
que será usada para ajudar adolescentes 
mais necessitados a fazerem melhor na 

sua vida academica.

 Volta a Fonte
29 a 31 de Agosto

11˚ Encontro de Mulheres

Palace Hotel - Serra Negra

Preletora:

De
MINISTÉRIO DE 

Márcia Nascimento


