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Desde o princípio o Senhor escolheu líderes, 
profetas, pastores para guiar o Seu rebanho. Os 
profetas do antigo testamento estariam encrencados 
caso a medida de sucesso de seus ministérios fossem 
aceitação e submissão às ordens de Deus por eles 
encaminhadas. Podemos ver as consequências disso 
em Jeremias 44.1-8 e tantas outras passagens, quanto 
sofrimento o povo passou pela desobediência e por 
não ouvirem a instrução. Ainda hoje muitos ouvem a 
instrução de seus líderes e preferem �car indiferentes, 
sem ao menos ter um respaldo bíblico para discordar.

Você já se perguntou se tem sido alguém 
disposto a obedecer os seus líderes, mesmo que as 
tarefas e desa�os por eles designados não lhes 
agrade? Já se perguntou se há espaço em seu coração 
para submissão, ou o orgulho continua a reinar em si? 
Já se dispôs a servir a Deus alguma vez 
independentemente do tipo de serviço? Lembrem-se: 
"A soberba precede à ruína; e o orgulho, à queda." Pv 
16:18 O �nal do versículo ainda nos ensina que 
devemos obedecer para que o trabalho dos líderes 
sejam repletos de alegria, e não um peso, isto é, para 
que haja satisfação na labuta. Ainda na parte "b", �ca 
claro que a submissão é uma benção, pois se por acaso 
alguém viver na insubmissão e desobediência, isto 
não terá proveito algum.

Encerro com o versículo 18, pois os líderes, 
professores, ministros e pastores precisam das orações 
de suas ovelhas: "Orem por nós. Estamos certos de que 
temos consciência limpa, e desejamos viver de maneira 
honrosa em tudo." Hebreus 13:18

Falar sobre submissão a luz das Escrituras é um 
grande desa�o, pois encontramos diversos tipos dela, 
por exemplo: Submissão aos pais, as autoridades 
políticas, aos chefes e tantos outros tipos. Quero neste 
pequeno texto falar sobre a submissão aos líderes 
eclesiásticos, porém não de forma exaustiva. Olhe para 
Hebreus 13.17: Obedeçam aos seus líderes e 
submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês 
como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para 
que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois 
isso não seria proveitoso para vocês. Você já havia 
prestado atenção neste texto antes?

A submissão nem sempre é prazerosa, pois muitas 
vezes somos incumbidos a cumprir tarefas que não 
gostamos, por vezes somos desa�ados a realizá-las 
contra nossa vontade. Há quem acredite que consegue 
viver como igreja em plena insubmissão e discordância 
com tudo e todos. O orgulho a impede de submeter-se, 
pois os orgulhosos estão sempre cheios de si mesmos, 
se acham autossu�cientes, se bastam. Existe apenas 
uma medida perfeita para que possamos discordar de 
nossos líderes, sem que sejamos rebeldes: As Escrituras. 
Se algum líder estiver ensinando doutrinas falsas a 
igreja, de fato, precisamos �car com o ensino genuíno 
das Escrituras. No entanto não é difícil encontrar 
pessoas vivendo em plena insubmissão, sem respaldo 
das Escrituras com este estilo de vida: "Não concordo 
com este líder"; "Discordo da visão do pastor sobre este 
assunto"; "Eu faria diferente". O texto de Hebreus não diz 
que você deve se submeter e obedecer aos seus líderes 
se você estiver de acordo, ou se por acaso for do seu 
agrado a missão ou tarefa a cumprir, apenas deixa claro 
para submeter-se a autoridade deles, pois eles os estão 
protegendo e cuidando de vocês. Além deste cuidado o 
versículo ainda fala que devemos prestar contas a eles.
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A Benção da Submissão

Lucas Tutui
lucas@ibcu.org.br



ATIVIDADES

26/06
Kellen Santos
Miguel Canelhas
Thiago Zambelli
27/06
Carla Verginelli
Cláudia Salces
Luis Fernando Rodrigues
Walter Lima
28/06
Artur Lattaro
Marcelo Alves
Reinaldo Bui
Renato Tamburus
Sâmela Pereira

Todos os dias
Aconselhamento Bíblico 
(Necessário agendar)
Koinonia
(Consulte horários no site)
Segunda-feira
19h30 - CTL
Terça-Feira
07h00 - Café | Homens (Mensal)
14h00 - Escola de Artes
19h30 - Ensaio do Coral
19h30 - Musicando
Sábado
09h00 - Teatro

29/06
Antônio Piau
Fernanda Peres
Gabriela Santos
Hernán Gutierrez
30/06
Caroline Felicissimo
Márcio Pereira
Mário Greters
Mayza Martins
Rafael Benetton
Silvia Oliveira
01/07
Ana Carolina Cavallin
Cainã Paim

Elias Drummond
Estevão Silva
Isabela Pattaro
Laís Cota
Luiz Fernando Perez
Magda Molina
Victória Fernandes
02/07
Bruno Mosco�an
Claudio Santos
Marina Mendes
Ricardo Trindade Jr.

ANIVERSARIANTES

Amados irmãos, mais uma vez temos muitas coisas 
para contar do que Deus tem nos ajudado a fazer. 

Fui para Brasília com o quarteto do PV no fim de 
semana e foi apresentado o musical “ De volta ao Lar”. 

Também tivemos o REC Reafirmando o Evangelho de 
Cristo. Um congresso para jovens e tivemos uma média 
de 450 participando. Foi uma benção. 

Na outra semana foi a vez do Day Camp. Passaram por 
aqui 500 alunos das escolas públicas. Esse é um 
ministério que gostamos muito. Minha 
responsabilidade é falar com os professores e monitores 
que acompanham os alunos. 

A Priscila tem trabalhado diretamente com a cozinha e 
refeitório. Um serviço de grande valor. 

No final de semana passada a Priscila foi para Belém PA 
num congresso de mulheres do PV Norte onde a 
preletora foi a escritora Martha Peace.

Quereremos agradecer pelas oportunidades que Deus 
tem nos dado para apresentar seu amor às pessoas. 

Gostaria de pedir que orem pela nossa viagem nessa 
semana para Campinas, nós participaremos do retiro 
dos missionários e em seguida iremos para Curitiba. 

Não deixem de orar pela minha viagem à Namibia que 
será em julho. Sairei no dia 15/07 e volto no dia 28/07. 
A Priscila ficará na Estância durante a temporada na 
qual ela é bem importante. 

Que o Senhor os abençoe e os guarde.  Somos gratos 
pelo carinho de vocês e pela provisão em nosso 
ministério. 

Abraços,

Notícias do Campo

Contas para depósito de dízimos e ofertas
CNPJ IBCU - 58.391.673/0001-08

Identifique a sua oferta para denise@ibcu.org.br

CONTRIBUIÇÕES

Bradesco
Ag: 2297-7 CC: 5454-2

Itaú
Ag: 6548 CC: 26.468-5

Você pode fazer suas contribuições em cheques, depositando nas laterais do templo. 
Evite fazer sua contribuição em dinheiro (espécie).

Rua Tenente Alberto Mendes Júnior, 05 | Barão Geraldo - SP
Tel.: (19) 3289.4501 | www.ibcu.org.br

CONTATOS

/ibcucampinas /ibcu secretaria@ibcu.org.br

Programação PREAS (Quinzenal)
Programação Adolescentes
Programação Jovens
Domingo
08h30 - Reunião de Oração
08h30 - Ceia (Mensal)
09h30 - Culto
09h30 - Escola Bíblica de Adultos
09h30 - Escola Bíblica Infantil
18h00 - Culto Infantil
18h00 - Culto
18h00 - Escola Biblica de Adultos

Valentim e Priscila Jarske
priscila.jarske@gmail.com



ESCOLA BÍBLICA

INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Como está o coração?

Fábio Ferreira- -

Fernando Leite Fernando Leite

CULTOS

ESPECIAL

Curso

ADULTOS

PREAS

Professor Local

Curso Professor Local

Curso Professor Local

As Bem-Aventuranças Lucas Fonseca

Descoberta Ministério Integração -

Oração e Relacionamento com Deus Rosana Marinho -

-Humanos como nós
Novo Testamento Vários

-O papel dos avós no século XXI Ministério Cuidado do Rebanho

Chalé 2

JOVENS - - -

18h00 às 19h30
NoiteNoite

9h30 às 11h00

Seitas e Heresias Wagner Fonseca C6ADOLESCENTES

ADULTOS

Humanos como nós
Antigo Testamento -Vários

-Abdênago LisboaEsoterismo evangélico
Origem, análise e libertação

O Justo e Soberano Deus
Profeta Naum Joel Guimarães -

Como está o coração?



Venha servir no

PARTICIPE!

PROGRAMA DE
FÉRIAS

Vamos evangelizar centenas de crianças de
5 a 11 anos nos dias 12 a 15 de julho

Caso você tenha interesse em colaborar com os 
itens lanche que serviremos no programa de 

férias, procure  saber qual é o cardápio desse ano 
e as necessidades com Helenice ou Rosely no 
balcão de inscrição ou envie um email para: 

semear.ibcu@gmail.com 

Ceia do Senhor
03 de JULHO às 08h30

Próximo Domingo!
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NOVA GERAÇÃO

Igreja Batista Cidade Universitária | 26 de Junho de 2016

ADULTOS



Desde o princípio o Senhor escolheu líderes, 
profetas, pastores para guiar o Seu rebanho. Os 
profetas do antigo testamento estariam encrencados 
caso a medida de sucesso de seus ministérios fossem 
aceitação e submissão às ordens de Deus por eles 
encaminhadas. Podemos ver as consequências disso 
em Jeremias 44.1-8 e tantas outras passagens, quanto 
sofrimento o povo passou pela desobediência e por 
não ouvirem a instrução. Ainda hoje muitos ouvem a 
instrução de seus líderes e preferem �car indiferentes, 
sem ao menos ter um respaldo bíblico para discordar.

Você já se perguntou se tem sido alguém 
disposto a obedecer os seus líderes, mesmo que as 
tarefas e desa�os por eles designados não lhes 
agrade? Já se perguntou se há espaço em seu coração 
para submissão, ou o orgulho continua a reinar em si? 
Já se dispôs a servir a Deus alguma vez 
independentemente do tipo de serviço? Lembrem-se: 
"A soberba precede à ruína; e o orgulho, à queda." Pv 
16:18 O �nal do versículo ainda nos ensina que 
devemos obedecer para que o trabalho dos líderes 
sejam repletos de alegria, e não um peso, isto é, para 
que haja satisfação na labuta. Ainda na parte "b", �ca 
claro que a submissão é uma benção, pois se por acaso 
alguém viver na insubmissão e desobediência, isto 
não terá proveito algum.

Encerro com o versículo 18, pois os líderes, 
professores, ministros e pastores precisam das orações 
de suas ovelhas: "Orem por nós. Estamos certos de que 
temos consciência limpa, e desejamos viver de maneira 
honrosa em tudo." Hebreus 13:18

Falar sobre submissão a luz das Escrituras é um 
grande desa�o, pois encontramos diversos tipos dela, 
por exemplo: Submissão aos pais, as autoridades 
políticas, aos chefes e tantos outros tipos. Quero neste 
pequeno texto falar sobre a submissão aos líderes 
eclesiásticos, porém não de forma exaustiva. Olhe para 
Hebreus 13.17: Obedeçam aos seus líderes e 
submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês 
como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para 
que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois 
isso não seria proveitoso para vocês. Você já havia 
prestado atenção neste texto antes?

A submissão nem sempre é prazerosa, pois muitas 
vezes somos incumbidos a cumprir tarefas que não 
gostamos, por vezes somos desa�ados a realizá-las 
contra nossa vontade. Há quem acredite que consegue 
viver como igreja em plena insubmissão e discordância 
com tudo e todos. O orgulho a impede de submeter-se, 
pois os orgulhosos estão sempre cheios de si mesmos, 
se acham autossu�cientes, se bastam. Existe apenas 
uma medida perfeita para que possamos discordar de 
nossos líderes, sem que sejamos rebeldes: As Escrituras. 
Se algum líder estiver ensinando doutrinas falsas a 
igreja, de fato, precisamos �car com o ensino genuíno 
das Escrituras. No entanto não é difícil encontrar 
pessoas vivendo em plena insubmissão, sem respaldo 
das Escrituras com este estilo de vida: "Não concordo 
com este líder"; "Discordo da visão do pastor sobre este 
assunto"; "Eu faria diferente". O texto de Hebreus não diz 
que você deve se submeter e obedecer aos seus líderes 
se você estiver de acordo, ou se por acaso for do seu 
agrado a missão ou tarefa a cumprir, apenas deixa claro 
para submeter-se a autoridade deles, pois eles os estão 
protegendo e cuidando de vocês. Além deste cuidado o 
versículo ainda fala que devemos prestar contas a eles.

Adultos 

ANOTAÇÕES
O que você deve saber | Como está o coração? - 1Jo 3.19-24
Introdução - 1Jo 2.9; 1Jo 3.6,9,14

Quem é da verdade? - 1Jo 3.19

1ª Realidade: O coração intranquilo - 1Jo 3.20

Coração condena - 1Co 4.4

Se ou quando? - 1Jo 3.20

Deus é maior - 1Jo 3.20

Tranquilizar o coração - 1Jo 3.19; 1Jo 1.8-9



ANOTAÇÕES

Comunicamos o falecimento da senhora Maria, 
mãe de Wilson Coelho Jr. no dia 19 de junho. Aos 
familiares, a nossa oração para que Deus os conforte 
e fortaleça.

Falecimento
Louvamos a Deus juntamente com Vinicius e Priscila 
Corilow pelo nascimento da Flora no dia 15/06. Que 
o Senhor dê aos pais força, graça e sabedoria para 
criá-la em Seus caminhos.

Nascimento

2ª Realidade: O coração con�ante - 1Jo 3.21

Coração con�ante

Oração respondida - 1Jo 3.22; Jo 14.13-15; Jo 15.7;
Rm 8.29; 1Jo 5.14

Conclusão: Como saberemos? - 1Jo 3.23

Qual é o mandamento? 

Mútuo permanecer - 1Jo 3.24

*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.

Membresia
Membros a serem recebidos por transferência: (*)

Membros recebidos por transferência:

- Valter Sanerip

- Naoto Miyoshi
- Erika Miyoshi
- Maria S. Silva 

- Kiyoca Miyoshi
- Daniel Minami

- Renato Rodrigues
- Ana Paula Minami

Membros recebidos por testemunho:
- Cainã Miachon - Janice Marques

- Naimi Sanerip - Priscila Franchini

• De 28 de junho a 14 de julho, o Pr. Oswaldo 
Carreiro estará de férias;

Agenda de Pastores:


