
CONTRIBUIÇÃO

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

www.ibcu.org.br

IBCU - Igreja Batista Cidade Universitária

Rua Tenente Alberto Mendes Jr., n. 05 - Barão Geraldo - 13084-529 - Campinas, SP

( (19) 3289-4501 / FAX (19) 3289-3463                 secretaria@ibcu.org.br8

Aconselhamento Bíblico

Aos domingos, às 8h30. Exceto no 1º domingo do mês.

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

Aos sábados, 8h30 :: Na IBCU 

Aos  sábados. Informações: 

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

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 

Compartilhe seu motivo de oração conosco após os cultos, na 
Sala de Oração . Utilize os cartões ou envie um e-mail para: 

ensaio às sextas-feiras, 19h30 e aos sábados, 
16h00. ensaio aos sábados, 9h30.

Arthur Guilherme ::

Yoshiya Suwa :: 

 Às terças-feiras, 14h00.

secretaria@ibcu.org.br

ministeriodeoracao@ibcu.org.br

.

.

.

Plantão de Oração

Plantão do Ministério de Promoção Social

Alvo | Escola de Esportes - 

GP Jovem | Ministério Jovem - 

Ensaio do Coral - 

Reunião de Oração 

Nação Resgate -

Escola de Artes

Percussão:
Teatro: 

ministeriojovem@ibcu.org.br

 

 
 

 

 

a_guilherme@yahoo.com.br

yoshiya@3sprojetos.com.br

 

Viver por Modo Digno de Deus | PS

Vlademir Hernandes

Salmo 119 - Estudo e Devoção | NT

Fernando Leite

Relacionamento Conjugal | N5

Adalberto Vargas

 A Vida de Cristo | C3

Saulo Tamburus

Como Viver com Deus  | C5

Edson Rodrigues

CLASSE DE INTEGRAÇÃO | C2

Minist. Integração

Neemias - Restauração e Renovação | MZ

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

Programação :: Ministério Jovem

Horário: Manhã, 09h30

Programação :: Escola Bíblica

Maio | Horário: Manhã, 09h30

Domingo, 2013 :: Ano 10, N. 503 12 de Maio de 

Aniversariantes
Maio

15/05

16/05

Pré-Adolescentes

Adolescentes  |  Tenda

Lucas Fonseca

Jovens | C6
Colossences - Uma Vida Alinhada 

com o Senhor
Fabio Grigorio

Quem sou eu?
Emil Sinclair

Seitas e Heresias

14/05

CULTO 18h00
[Pregação]

Fidelidade nos Relacionamentos
Fernando Leite

[Louvor]

Lucas Tutui

13/05

12/05

17/05

Ana Carolina Fornicola

Bruno Albrecht

Diomar Benites

Giulio Dimárzio

João Pedro Lopes

Rafael Almeida

Rafael Simoni

Teresa Dimárzio

Valéria Redivo

Anik Santos

Juliana Falciroli

Sophia Leite

Elcio Fernandes

Nilza Guilherme

Simon Lee

Eduardo Tamburus

Melina Tamburus

Gislene Giardiello

Tiago Neves

Alcino Soares

José Roberto Paim

Maria Gineusa Souza

Pedro Henrique Aquino

Adriana Silva18/05 Wagner Fonseca e Douglas Costa

Falecimento:

Comunicamos o falecimento da senhora 

Maria de Lourdes, mãe de Karen 

Fernandes no dia 06 de maio. Aos 

familiares, a nossa oração para que Deus 

os conforte e fortaleça.



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

A "Obra Prima" das Trevas                                Vlademir Hernandes

Sempre que houve revelação da Verdade por parte de Deus, houve também 
empenho por parte do pai da mentira em prol da confusão, da distorção e da 
sabotagem. Do Éden à atualidade, não há originalidade. Os métodos do príncipe das 
trevas são tão previsíveis quanto lamentavelmente eficazes. Sempre há plateia para 
quaisquer mensageiros proclamando quaisquer mensagens, por mais esquisitas e 
ludibriantes que sejam.

As alternativas ao Evangelho do nosso Senhor têm crescido ao longo da 
história assim como têm crescido o número dos que as abraçam. Em paralelo à voz do 
Senhor que historicamente ecoa à partir da Sua Palavra, através da Sua verdadeira 

igreja, o seu solene alerta ao mundo de que Ele é "o caminho e a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai 
senão por Ele" , multiplicam-se as vozes do maligno que anunciam miríades de alternativas, cada qual com 
seu apelo e dissimulação. É visível o tamanho do empenho satânico em prol da manutenção da sua 
capacidade de proliferar trevas e multiplicar pessoas "obscurecidas de entendimento, alheias à vida de Deus 
por causa da ignorância em que vivem" . 

Astutamente o inimigo tem usado a estratégia do "quanto mais diferente, melhor". Ateísmo, 
agnosticismo, deísmo, islamismo, budismo, animismo, panteísmo e tantos outros "ismos" que não têm nada a 
ver com a mensagem da cruz, são algumas das suas armas nesta estratégia.

Entretanto, o inimigo também tem usado a estratégia do "quanto mais parecido, melhor". O próprio 
Senhor nos alertou sobre tal artimanha ao ensinar sobre os "falsos profetas que se apresentam disfarçados de 
ovelhas, mas que por dentro são lobos roubadores" . Na igreja primitiva já havia os "falsos apóstolos, obreiros 
fraudulentos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma 
em anjo de luz" .

 Esta capacidade satânica de se apresentar como anjo de luz tem produzido uma verdadeira  "obra 
prima" das trevas: uma mensagem parecida com a Verdade, linda, cativante, convincente e eficazmente letal. 
Para produzir esta "obra prima" das trevas, o inimigo usa a própria Bíblia e pessoas aparentemente bem 
credenciadas (pastores, diáconos, teólogos, professores, autores, mestres, doutores, etc.). Ele consegue 
levar pessoas para dentro da "igreja" ao mesmo tempo que as mantém fora do Céu. Ele consegue suprimir da 
mensagem cristã somente aquilo que é essencial à salvação e ao mesmo tempo explorar habilmente toda a 
beleza do amor cristão e toda a nobreza de perseguir a pureza moral de Jesus.

O inimigo não se incomoda em produzir pessoas que admiram a Cristo, que o chamam de Senhor, que 
estudam a Sua Palavra, que o seguem, que dizem serem seus discípulos, que lotam "igrejas" mundo a fora, 
que vivem sob a bandeira do amor ensinado por Cristo, desde que estas pessoas não creiam na expiação, 
desde que estas pessoas considerem que a morte do Senhor na cruz tenha qualquer outro significado que não 
seja o pagamento literal de pecados, que não seja a punição substitutiva aplicada pelo Pai no Filho por amor ao 
mundo. O que importa para o inimigo é produzir pessoas que "naquele dia", ouvirão do Senhor um sonoro 
"nunca vos conheci", apesar de tudo o que reivindicarem ter feito por Jesus e para Jesus . O inimigo tem 
semeado muito joio no meio do trigo. Em certos contextos, já há mais joio do que trigo . Em outros, já há 
somente joio. "Igrejas" e denominações "evangélicas" se transformam em campo missionário para a igreja fiel 
e verdadeira. Uma "obra prima" das trevas.

Não há salvação sem a fé na morte vicária (substitutiva) de Cristo que recebeu REALMENTE a 
punição pelos pecados do mundo inteiro, satisfazendo assim a justiça de Deus . Qualquer proposta de objeto 
de "fé" sem tal essência, não corresponde à fé cristã verdadeira. Na cruz, Cristo morreu por nossa causa, em 
nosso lugar e em nosso favor. A cruz não é simplesmente um símbolo ou uma metáfora da época, tal como 
alguns anticristos modernos propõe juntamente com novas metáforas modernas que suprimem seu 
verdadeiro significado. Ela é a prova REAL do amor de Deus que pagou tão elevado preço  enviando Seu Filho 
para morrer por nós pecadores a fim de nos oferecer a possibilidade de salvação do justo derramar da Sua ira, 
que acontecerá um dia naqueles que, já julgados e condenados, não creem  . 

"Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles 
procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo"   .
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João 14:6
Efésios 4:18
Mateus 7:15
2Coríntios 11:13-14
Mateus 7:22-23
Mateus 13:24-30

11

10
9

8
7

6
5

4
3
2

1

11

1João 2:2
1João 2:18
Romanos 5:8
João 3:18
1João 4:1

  Pedido de Oração: 
Orem por oportunidades 

para compartilhar do Evangelho 
do amor de Deus a todos

REINALDO E TINA
Louvamos a Deus juntamente com Silvio e 

Brenda Leite pelo nascimento da   no 
dia 09/05 e Bruno e Marina Boroto pelo nascimento 
do  no dia 10/05. Que o Senhor dê aos pais 
força, graça e sabedoria para criá-los em Seus 
caminhos.

Amanda

Pedro

NASCIMENTO


