Aniversariantes

CULTO 18h00
CONTRIBUIÇÃO

Abril

07/04 João Pedro Silva
Leandro Gurgel
Lucas Gurgel
08/04 Amanda Barsi
Fernando Corilow
09/04 Amanda Brochetto
Danilo Lattaro
Rafaela Carvalho
Tarciana Souza
10/04 Anabela Chaves
Cidália Capote
Douglas Costa
Fábio Ligório
Gilson Ferreira
João Pedro Wood
Paula Rolim

[Pregação]

AO FAZER SUA CONTRIBUIÇÃO À IBCU, OBSERVE AS
SEGUINTES RECOMENDAÇÕES:
>> Coloque sua contribuição nos envelopes disponíveis
nas estantes laterais da Capela e preencha todos os
campos de forma legível.
>> Evite fazer a sua contribuição em dinheiro (espécie).
>> Caso você prefira 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!

ATIVIDADES
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

A Palavra Verdadeira e Fiel
Fernando Leite

[Louvor]

Domingo, 07 de Abril de 2013 :: Ano 10, N. 498

Márcio Pereira

Programação :: Escola Bíblica
Abril | Horário: Manhã, 09h30
ETERNIDADE - CÉU OU INFERNO? - C3
Élcio Fernandes
TRATANDO BIBLICAMENTE: IRA, ANSIEDADE E
DEPRESSÃO - PS
Maria Sgnolf, Edson Zenum e Oswaldo Carreiro

.

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.

A SOBERANIA DE DEUS NA VIDA DOS PATRIARCAS - C1

Valmir Gazzoli
ECLESIASTES - Em busca do homem integral - N5
Paulo Marcos
SANTIDADE PESSOAL EM TEMPOS DE TENTAÇÃO - MZ

Ricardo Cota

.

11/04 Daniel Pinto
Maria Luísa Benatti
Maurício Redivo
12/04 Carolina Borges
Gabriel Fernandes
Marcos Marsolla
Sara Oliveira

Plantão do Ministério de Promoção Social
Aos domingos, depois do Culto, na mesa de Promoção Social.

VIDA CRISTÃ AUTÊNTICA - C2
Dominic Lipsi e Henrique Blandy

Nação Resgate Percussão: ensaio às sextas-feiras, 19h30 e aos sábados,
16h00. Teatro: ensaio aos sábados, 9h30.
Arthur Guilherme :: a_guilherme@yahoo.com.br

GREGO INSTRUMENTAL - Chalé 1
Guilherme Wood

Alvo | Escola de Esportes Aos sábados, 8h30 :: Na IBCU
Yoshiya Suwa :: yoshiya@3sprojetos.com.br

EDUCAÇÃO DE FILHOS (0-5 ANOS) - NT
Minist. Criação de filhos
CLASSE DE INTEGRAÇÃO - C5
Minist. Integração

Escola de Artes Às terças-feiras, 14h00.

13/04 Andréa Brochetto
Antonio Fabbio
Nathália Brochetto

GP Jovem | Ministério Jovem Aos sábados. Informações: ministeriojovem@ibcu.org.br
Ensaio do Coral Ensaios às terças-feiras das 19h30 às 21h00 no Espaço Jovem

IBCU - Igreja Batista Cidade Universitária

Programação Infantil :: Semear
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 :: Ministério Jovem
Horário: Manhã, 09h30
Pré-Adolescentes | Chalé 2
Amizade Nota 10
Andrey e Bárbara
Adolescentes | Tenda
Fruto do Espírito
Lucas Tutuí
Jovens | C6
Jovem, Igreja e Sociedade
Paulo Alves (Paulinho)

Rua Tenente Alberto Mendes Jr., n. 05 - Barão Geraldo - 13084-529 - Campinas, SP
( (19) 3289-4501 / FAX (19) 3289-3463

8 secretaria@ibcu.org.br

www.ibcu.org.br

Qual é a sua semente?

Lucas Tutui

Para que alguém se denomine cristão é imprescindível que seja um seguidor de
Jesus Cristo, caso contrário seria melhor não se identificar como tal. A Bíblia como
um todo conta a história central de Jesus, Aquele por quem foram criadas todas as
coisas, o mundo e o que nele há (Jo 1.1-3, Ef 3.9); por meio de Cristo tudo se fez. Por
meio da fé em Cristo Jesus temos comunhão com o Pai e podemos ser, de fato,
chamados cristãos.
Houve um tempo em que os crentes das igrejas da Galácia se esqueceram de que o Evangelho de Cristo
consiste em Sua graça e não mais nas obras da Lei Mosaica. Sendo assim o apóstolo Paulo os exortou : “Ó
gálatas insensatos! Quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como
crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou
pela fé naquilo que ouviram?” Gálatas 3:1-2
Isto porque fazia apenas 50 anos aproximadamente que Jesus Cristo havia sido crucificado em favor de
seus pecados e os de toda humanidade. Assim como nos chama atenção a inconstância nos dias de hoje
daqueles que se dizem “cristãos”, podemos ver que a igreja da Galácia também passou por estes
momentos, assim também como o povo de Israel, que provando da fidelidade e provisão extraordinária
de Deus, não Lhe retribuiu fidelidade correspondente. Assim somos nós, pecadores miseráveis,
completamente dependentes de um Deus fiel, misericordioso, gracioso e amoroso, que provou este amor
em uma cruz, mesmo sendo nós ainda pecadores incostantes na fé (Rm 5.8). Uma vez em que
reconhecemos então o sacrifício do Salvador, podemos ser chamados cristãos e com isto nos cabe uma
grande responsabilidade de termos um caráter semelhante ao de Jesus.
Nesta mesma carta de Paulo aos gálatas, podemos ter um retrato moral do caráter de Cristo, através dos
adjetivos que constituem o Fruto do Espírtio, nove graças que não podem ser alcançadas segundo esforço
humano, apenas na dependência do Espírito Santo. Como salvos em Cristo temos o Espírito Santo
dirigindo nosso ser, significa que morremos para nós mesmos afim de que Ele viva através de nós: “Fui
crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no
corpo, vivo-a pela fé no filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.” Gálatas 2:20. O Fruto do
Espírito é totalmente contrário as obras da carne (Gl 5.16-21), se somos cristãos, as obras da carne devem
permanecer distante de nós.
Gálatas 6.7 diz o seguinte: “Não se deixem enganar: de Deus não se zomba. Pois o que o homem
semear, isso também colherá.”
O cristão piedoso colherá do Fruto do Espírito onde semeou as coisas do Espírito, quem tem apenas
semeado as obras da carne durante o seu viver, colherá inconstâncias e com toda certeza estará em
desacordo com Deus em seu proceder.
Qual é a sua semente?
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THIAGO E KAREN ZAMBELLI
Juvep
Pedido de oração: Orem
para que encontremos alguém disposto e
disponível para desenhar o material que
queremos produzir para alcançar o sertanejo
iletrado.
Mais Informações:

www.ibcu.org.br/missoes

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA
O presidente da IBCU convoca os membros para
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária às
11h30min, do dia 14 de abril de 2013, na sede da
igreja, para tratar da seguinte ordem do dia:
aprovação de contas da IBCU relativas ao exercício
de 2012. Caso não haja quorum suficiente, a
assembleia fica convocada desde logo para reunirse no mesmo dia e local, 15(quinze) minutos após,
com qualquer número de membros.

www.ibcu.org.br

