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supervisão adequada dos pais, muitas de nossas crianças 
correm perigo”.

Bom, isso me faz lembrar do texto de Romanos 
1.28,31 onde Paulo diz: “além do mais, visto que (a 
humanidade) desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os 
entregou a uma disposição mental reprovável, para 
praticarem o que não deviam. (...) são insensatos, desleais, 
sem amor pela família, implacáveis”. Romanos 1.28,31

Este é o triste cenário. Nada de novo, mas muito 
desa�ador para todos os pais.

Diante disso, �ca então a instrução do nosso Deus para 
o seu povo, para os pais que querem ver os �lhos crescendo 
com uma mente e coração saudável, buscando a Deus e 
servindo-O como seu único salvador e Senhor:

"(...) Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, 
de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas 
palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. 
Ensine-as com persistência a seus �lhos. Converse sobre elas 
quando estiver sentado em casa, quando estiver andando 
pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. 
Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. 
Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus 
portões". Deuteronômio 6:4-9

Não tente mudar o que é natural, o pássaro nunca vai 
latir, o cachorro não vai voar. Meninos são meninos e 
meninas são meninas. Obedecer a Deus e encarar a difícil 
tarefa de criar �lhos (meninas sendo meninas, meninos 
sendo meninos e tudo que isso envolve) é dever de todo pai 
cristão. Que Ele nos capacite com sabedoria, temor, 
responsabilidade e amor!
1http://veja.abril.com.br/entretenimento/tais-araujo-sobre-�lha-gostar-de
-princesas-me-arrepio/
2 DOBSON, James C. Educando Meninas. São Paulo/SP. Mundo Cristão, 2012. 

Na semana passada a atriz brasileira Taís Araújo fez uma 
(não surpreendente) postagem no instragram viralizou1. No 
post, ela falou sobre o fato de sua �lha de dois anos agir como 
menina, mesmo isso sendo totalmente contrário ao que ela, 
Taís pensava: “Parece piada que minha �lha aja de maneira tão 
contrária a tudo aquilo em que acredito; mais ainda, de 
maneira contrária a tudo o que prego no meu dia a dia...”. 

Raíssa e eu, esperando uma menina, pais de primeira 
viagem, fomos presentados com alguns livros sobre educação 
de �lhos e ao lermos a notícia da atriz, logo nos lembramos de 
um destes livros. Dias atrás, ela havia comentado comigo sobre 
um relato do Dr. James Dobson no livro “Eduando Meninas”2. 
Ele diz:

“Um de meus pacientes deu a �lha de 3 anos e meio uma 
porção de brinquedos unissex, inclusive um caminhão 
vermelho de bombeiro em vez de uma boneca. Uma tarde, ela 
entrou no quarto da �lha e a encontrou ninando o caminhão 
em um cobertor, movendo-o para frente e para trás e dizendo: 
"Não chora, caminhãozinho. Tá tudo bem".

Ele continua... “Não é um caso de socialização. A 
garotinha não acariciou o caminhãozinho porque o ambiente 
moldou seu cérebro unissex. O cérebro unissex não existe. Ela 
nasceu com um cérebro feminino que veio completo, com seus 
próprios impulsos. As meninas já entram no mundo preparadas 
para serem meninas, e os meninos, para serem meninos. Os 
cérebros de um e de outro já são bem diferentes desde o 
nascimento, e é o cérebro que controla os impulsos, os valores e 
até a própria realidade da criança."

Olhando para o contexto devastador em que estamos 
inseridos, ele também comenta: “É evidente que nossos �lhos 
estão na mira da cultura atual, e precisamos escolher entre nos 
deixar levar por ela ou combatê-la com todos os nossos 
recursos. Que Deus tenha misericórdia de nossos �lhos. (...) Se 
permanecermos passivos e indiferentes, sem o cuidado e a 
preocupação dos pais, a cultura carregará esses jovens para o 
inferno. Vi isso acontecer inúmeras vezes. Mesmo com a 
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AGENDA
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

ANIVERSARIANTES

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

Identi�que a sua oferta para �nanceiro@ibcu.org.br

CONTRIBUIÇÕES

Bradesco | Ag: 2297-7 CC: 5454-2Itaú | Ag: 6548 CC: 26.468-5

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

Você também pode fazer a contribuição via cartão de débito após os cultos.

Sábado
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 Bíblica de Adultos

CAPACITAÇÃO

24/09
Cláudia Lisboa
José Batista Leite
Maria Celeste Silva
Mariana Eberlin
Mateus Borges
Nuno Carreiro
Roger Souza
25/09
Lucimara Moreira
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Luiza Fernandes
26/09
Ana Júlia Santos
Bruno Dias
Caio Bueno
Francisco Soares
Gabriel Mengaldo
Giovanni Dimarzio
Paula Lattaro

27/09
Arvid Duduch
Débora Gama
Fabio Souza
Renata Ferro
Rosimeri Pereira
Vitor Soares
28/09
Adrielle Coelho

Augusto Alves
Davi Kirsch
Delano Heffernan
Pedro Chaves
Pedro Mazzel
29/09
Ana Amália Nogueira
Cristiane Bittencourt
Ebenézer Bittencourt

Roberto Cosso
Valéria Perez
Vasti Mendes
Vivian Rodrigues
30/09
Adriana Trindade
Antonio Santos
Fabiana Bueno
Fany Lopes

Gabriel Figueiredo
Leandra Fernandes
Leonilda Jiménez
Luiza Martins
Maura Sgarbosa

Membro recebido por testemunho:

Membros desligados por ausência prolongada
- Delma Gravalos - Nathália Gravalos

Membro  transferido para outra igreja:
- Rebeca Marinho

- Marilyn Silva
- Eduardo Mengoni

- Julia Mengoni
- Tamy Souza

Membresia

O Presidente da IBCU convoca os membros da IBCU 
para reunirem-se em Assembleia Geral 
Extraordinária às 11h15min, do dia 08 de 
OUTUBRO, na sede da Igreja, para tratar da seguinte 
ordem do dia: Alteração do Estatuto da IBCU e de 
seu nome. O quorum requerido para a primeira 
convocação é de dois terços dos membros. Caso não 
haja quorum su�ciente, a Assembleia �ca 
convocada desde logo para reunir-se no mesmo 
local e hora, no dia 15 de OUTUBRO, com quorum 
de pelo menos dez por cento dos membros.

Edital de Convação:
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